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ویژه نامه ستاد گرامیداشت ارتحال امام خمینی)ره( شهرستان اسالمشهر

و شما در این چند روزی که به ماه رمضان مانده، به فکر باشید، خود را اصالح کرده و توجه 
به حق تعالی پیدا نمائید.

اگر خدای نخواسته، گناهی مرتکب شده اید، قبل از ورود به ماه مبارک رمضان توبه کنید. 
زبان را به مناجات حق تعالی عادت دهید. مبادا در ماه مبارک رمضان از شما غیبتی، تهمتی 
و خالصه گناهی سر بزند و در محضر ربوبی، با نعم الهی و در مهمان سرای باری تعالی، 
آلوده به معاصی باشید. از هم اکنون بنا بگذارید که زبان را از غیبت، تهمت، بدگویی و دروغ 

نگهداشته، کینه، حسد و دیگر صفات زشت شیطانی را از دل بیرون کنید.

ورود به ماه مبارک رمضان در کالم امام خمینی)ره(
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تمامی زائران داخلی و خارجی شرکت کننده در بیست وهفتمین 
سالگرد مراسم ارتحال حضرت امام خمینی)ره( نزد این شرکت 

بیمه شدند.
محمد حیدری معاون فنی شرکت بیمه ایران با اشاره به قرارداد 
منعقده این شرکت به عنوان راهبرکنسرسیوم شرکت های بیمه ای 
با ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی )ره(، افزود: بر این 
اساس،  تمامی زائران امام)ره( تحت پوشش خدمات بیمه حوادث، 
عمرو مسوولیت بیمه ایران قرارگرفته و هزینه های پزشکی ناشی از 
حوادث احتمالی منجر به بستری آنان در بیمارستان  جبران می شود.

محمد حیدری با بیان اینکه این قرارداد از روز دهم خردادماه سال 
جاری اعتباردارد،تصریح کرد:  طبق قرارداد منعقده تمامی زائران 
ارگان ها،  نهادهای رسمی و غیررسمی ، هیات های مذهبی و مردمی 
که به صورت کاروان و با تایید ستاد مرکزی بزرگداشت مراسم 
ارتحال در این رویداد مذهبی شرکت دارند، تحت پوشش خدمات 

بیمه ای خواهند بود.
 معاون فنی بیمه ایران درخصوص تاریخ انقضای این بیمه نامه نیز 
اظهارداشت:  این بیمه نامه تا بیستم خردادماه، زمان نهایی مراجعت 
زائران به مبادی اولیه ،اعتبار دارد و بیمه گر در این مدت مکلف به 
پرداخت خسارت های احتمالی است که از سوی ستاد مرکزی 
بزرگداشت سالگرد ارتحال امام)ره( به این شرکت اعالم خواهد شد.

 عضو هیات مدیره بیمه ایران با اشاره به شرکت میهمانان ویژه  که از 
کشورهای مختلف جهان برای شرکت در مراسم بزرگداشت ارتحال 
امام )ره( درقالب کاروان های مردمی به ایران سفر می کنند، ادامه 
داد:  این  زائران نیز از لحظه ورود به کشورمان  حتی در محل اسکان 
در هتل ومکان های اقامتی، تا بیستم خردادماه، همانند زائران داخلی 
تحت پوشش خدمات بیمه ای حوادث، عمرو مسوولیت  قرار دارند.

به  زائرانی که  بیمه ای  ایران درباره پوشش های  بیمه  فنی  معاون 
صورت پیاده یا با دوچرخه در قالب کاروان به سمت حرم مطهر 
حرکت می کنند اظهارداشت: پیش بینی های الزم با ستاد مرکزی 
بزرگداشت مراسم ارتحال حضرت امام)ره( به عمل آمده و این 
عزیزان نیز در طول این مدت مشمول خدمات بیمه ای خواهند بود.

زائران مراسم سالگرد ارتحال 
حضرت امام)ره( بیمه شدند

نیمه اول خرداد 1395

علیرضا ناصری پور شهردار اسالمشهر:

امام خمینی)ره( رهبری بی نظیر و الهی بود

شهردار اسالمشهر با تأکید بر اینکه باید 
امام  حضرت  شخصیت  مختلف  ابعاد 
شود،  شناسانده  جوانان  به  خمینی)ره( 
گفت: امام خمینی)ره( یک شخصیت بی 
نظیر و الهی بود که یک انقالب بی نظیر 

و الهی را بنا نهاد.
تسلیت  ضمن  پور  ناصری  علیرضا 
امام  رحلت  سالگرد  هفتمین  و  بیست 
خمینی)ره(  امام  گفت:  خمینی)ره(، 
بزرگ ترین انقالب بشری در قرن بیستم 
را بنیان نهاد که اساس آن اسالم و الزمه 
آن اجرای احکام اسالم و احیای اسالم 

ناب محمدی)ص( بود.
شهردار اسالمشهر افزود: امام راحل)ره( 

بر  قدم  خدا  برای  اینکه  جهت  به 
می  عشق  او  به  هم  مردم  داشت،  می 
ورزیدند و این عشق و عالقه مردم به او 
در استقبال بی نظیر 6/5 میلیون نفری در 
هنگام ورود به ایران و وداع جانسوز 8 
میلیون نفری در روز خاکسپاری ایشان 
بعد  ارادت کماکان  این  و  متجلی شد 
از گذشت سالها هنوز هم در سالروز 
ارتحال آن پیر فرزانه، جهانیان را متحیر 

می سازد.
خمینی)ره(  امام  ارتحال  ستاد  عضو 
شهرستان اسالمشهر ادامه داد: 14 خرداد 
یادآور روز بسیار تلخی برای ملت ایران 
است زیرا که امام و رهبرشان از میان 

آنها رفت. اما آنچه باعث آرامش و قوت 
تصمیم  شد،  ملت  دل  تسلی  و  قلب 
تاریخ ساز مجلس خبرگان رهبری بود. 
وی با اشاره به اینکه یکی از ارکان اصلی 
انقالب، اصل مترقی والیت فقیه است، 
افزود: مجلس خبرگان اجازه نداد این 
انقالب بدون رهبر بماند و فرد الیقی که 
سال ها در کنار و یار امام در دوران های 
مختلف و نهضت مقدس ایشان بود را 

به رهبری انقالب برگزید. 
اینکه  به  اشاره  ضمن  پور  ناصری 
پیش  حوادث  و  ها  فتنه  از  بسیاری 
توانست  می  اخیر  های  سال  در  آمده 
نابود کند، تأکید کرد: آنچه  انقالب را 
هدایت  و  انقالب  نابودی  از  مانع 
صحیح آن شد، رهبری حکیمانه مقام 
 27 در  العالی(  رهبری)مدظله  معظم 
با  سال گذشته و هوشیاری و حضور 
و صحنه  ها  عرصه  در  مردم  بصیرت 

های مختلف بود.
شهردار اسالمشهر با اشاره به فرمایش 
این  »نگذارید  فرمودند:  که  امام)ره( 
نامحرمان  و  نااهالن  دست  به  انقالب 
بیافتد«، گفت: این انقالب به آسانی به 
دست نیامده است و مرهون فداکاری 
و  شهیدان  و  امام)ره(  حضرت  های 
ایثارگران است و امروز بر همه مسئوالن 
آرمان های  واجب است که در حفظ 
راه  و  بکوشند  راحل)ره(  امام  بلند 
ناب  اسالم  به  عمل  همان  که  را  امام 
به  صادقانه  خدمت  و  محمدی)ص( 
مردم است ادامه دهند و در اعتالی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران از هیچ 

کوششی دریغ ننمایند.
بیان  به  ادامه  در  پور  ناصری  علیرضا 
اقدامات شهرداری اسالمشهر در بیست 

بنیانگذار  رحلت  سالگرد  هفتمین  و 
کبیر انقالب اسالمی پرداخت و گفت: 
مجموعه شهرداری اسالمشهر با عضویت 
در 4 کمیته مهم ستاد ارتحال شهرستان، با 
تمام توان به زائران و میهمانان محترم امام 
راحل)ره( خدمات رسانی خواهد کرد.  

کرد:  نشان  خاطر  اسالمشهر  شهردار 
با  شهری  خدمات  معاونت  حوزه 
حوزه  پشتیبانی،  کمیته  در  عضویت 
در  با عضویت  عمرانی  و  فنی  معاوت 
اجتماعی  معاونت  حوزه  فنی،  کمیته 
فرهنگی با عضویت در کمیته فرهنگی 
و سازمان های اتوبوسرانی و تاکسیرانی 
با عضویت در کمیته ترابری ستاد ارتحال 
مقدمات  سازی  آماده  به  شهرستان، 
حضرت  زائران  از  میزبانی  و  پذیرایی 

امام)ره( خواهند پرداخت.  
علیرضا ناصری پور، لکه گیری آسفالت 
مسیرهای عبوری زائرین، فضا سازی و 
آذین بندی مناسب شهر، نصب تابلوهای 
های  برنامه  اجرای  زائرین،  راهنمای 
بسته  و  اقالم  توزیع  فرهنگی،  متعدد 
آماده  زائرین،  بین  در  فرهنگی  های 
باش نواحی و پرسنل خدمات شهری، 
آماده باش پرسنل سازمان آتش نشانی، 
انتقال زائرین اسالمشهری به حرم مطهر، 
طبخ غذا جهت میهمانان شهرستان  و 
بسیاری اقدام کوچک و بزرگ دیگر را 
اسالمشهر  اقدامات شهرداری  از جمله 
در بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام 
امیدواریم  گفت:  و  خواند  خمینی)ره( 
تالش های شبانه روزی پرسنل خدوم 
شهرداری اسالمشهر بتواند باعث هرچه 
باشکوه تر برگزار شدن مراسم امسال و 
امام راحل)ره(  زائرین  موجب رضایت 

گردد. 

... آن روزی که در مجلس خبرگان، بعد از 
اول  امام رضوان اله علیه - آن روز  رحلت 
که بنده هم عضو مجلس خبرگان بودم - 
انتخاب کنیم و  بحث کردند چه کسی را 
باالخره اسم این بنده ی حقیر به میان آمد 
و اتفاق کردند بر این که این موجود حقیر 
انتخاب  خطیر  منصب  این  به  را  ضعیف 
جدی  مخالفت  کردم؛  مخالفت  من  کنند، 
کنم؛  تعارف  می خواستم  این که  نه  کردم. 
لحظات  آن  در  که  می داند  او خودش  نه. 
آن جا  رفتم  می گذشت.  چه  من  دل  در 
اجازه  کنید،  صبر  آقایان!  گفتم  و  ایستادم 
بدهید. اینها هم ضبط شده، موجود است. 
هم تصویرش هست، هم صدایش هست. 
شروع کردم به استدالل کردن که مرا برای 
هر  نکنید؛  گفتم  نکنید.  انتخاب  مقام  این 
چه اصرار کردم، قبول نکردند. هر چه من 
استدالل کردم، آقایان، مجتهدین و فضالیی 

که آن جا بودند، جواب دادند. 
بعد  ولی  نکنم؛  قبول  که  بودم  قاطع  من 
دیدم چاره ای نیست. چرا چاره ای نیست؟ 
آنها  به  من  که  افرادی  گفته ی  به  زیرا 
اطمینان دارم، این »واجب« در من »متعیّن« 
شده است. یعنی اگر من این بار را برندارم، 
این بار بر زمین خواهد ماند. این جا بود که 
بار  دیدم  چون  چرا؟  می کنم.  قبول  گفتم 
بر زمین می ماند. برای این که بار بر زمین 
دیگری  کس  اگر  برداشتم.  را  آن  نماند، 
آن جا بود، یا من می شناختم که ممکن بود 
این بار را بردارد و دیگران هم او را قبول 

می کردند، یقیناً من قبول نمی کردم. بعد هم 
تا  تو. خدا هم  بر  توّکل  پروردگارا!  گفتم 

امروز کمک کرد. ...
به  عمومی  دیدار  در  بیانات  از  فرازی   
حضرت  باسعادت  والدت  روز  مناسبت 

جواد)ع( 1373/09/23
***

واقع  رهبر  تعیین  خصوص  در  که  آنچه 
بنده ی  بر دوش  این مسؤولیت  بار  و  شد 
برای  شد،  گذاشته  حقیر  ضعیف  کوچک 
خود من حتّی یک لحظه و یک آن از آنات 
گذشته ی زندگی، متوقع و منتظر نبود. اگر 
کسی تصور کند که در طول دوران مبارزه 
و بعداً در طول دوران انقالب و مسؤولیت 
لحظه  یک  حتی  اجرایی،  قّوه ی  ریاست 
این  که  می دادم  خطور  خودم  ذهن  در 
مسؤولیت به من متوجه خواهد شد، قطعًا 
اشتباه کرده است. من همیشه خودم را نه 
مهم،  و  خطیر  بسیار  منصب  این  از  فقط 
بلکه حتی از مناصبی که به مراتب پایین تر 
ریاست  مثل   - است  بوده  منصب  این  از 
جمهوری و دیگر مسؤولیتهایی که در طول 

انقالب داشتم - کوچکتر می دانستم.
را  نکته  این  امام)ره(  خدمت  وقتی  یک 
ردیف  در  من  نام  گاهی  که  کردم  عرض 
در حالی  می شود،  آورده  آقایان  از  بعضی 
آدم  یک  من  و  نیستم  آنها  ردیف  در  که 
کوچک و بسیار معمولی هستم. نه این که 
بخواهم تعارف کنم؛ االن هم همان اعتقاد 
اصاًل  معنایی  چنین  بنابراین،  دارم.  را 

متصور نبود.
که  حساسی  بسیار  ساعات  آن  در  البته 
را گذراندیم  عمرمان  سخت ترین ساعات 
و خدا می داند که در آن شب شنبه و صبح 
روی  از  برادرها  گذشت،  ما  بر  چه  شنبه 
فشردگی  با  وظیفه،  احساس  و  مسؤولیت 
چگونه  که  می کردند  تالش  و  فکر  تمام، 
من  از  مکرر  کنند.  جمع وجور  را  قضایا 
اسم  رهبری  شورای  عضو  عنوان  به 
می آوردند، که البته در ذهن خودم آن را رد 
می کردم؛ اگرچه به نحو یک احتمال برایم 
مطرح می شد که شاید واقعاً این مسؤولیت 

را به من متوجه کنند.
روز  و  بردم  پناه  خدا  به  موقع  همان  در 
با  خبرگان،  مجلس  تشکیل  از  قبل  شنبه 
التماس، به خدای متعال  تضرع و توجه و 
عرض کردم: پروردگارا! تو که مدبر و مقدر 
عنوان  به  است  ممکن  چون  هستی،  امور 
عضوی از مجموعه ی شورای رهبری، این 
مسؤولیت متوجه من شود، خواهش می کنم 
اگر این کار ممکن است اندکی برای دین و 
آخرت من زیان داشته باشد، طوری ترتیب 
نیاید.  پیش  وضعیتی  چنین  که  بده  را  کار 
واقعاً از ته دل می خواستم که این مسؤولیت 

روایـت یک انتـخـاب

متوجه من نشود.
پیش  بحثهایی  خبرگان  مجلس  در  باالخره 
به  نهایتاً  که  شد  زده  هایی  حرف  و  آمد 
مجلس،  همان  در  شد.  منتهی  انتخاب  این 
کوشش و تالش و استدالل و بحث کردم، 
تا این کار انجام نگیرد؛ ولی انجام گرفت و 

این مرحله گذشت.
من همین االن خودم را یک طلبه ی معمولی 
و بدون برجستگی و امتیازی خاص می دانم؛ 
نه فقط برای این شغل باعظمت و مسؤولیت 
بزرگ، بلکه - همان طور که صادقانه گفتم - 
برای مسؤولیتهای به مراتب کوچکتر از آن، 
دیگری  کارهای  و  جمهوری  ریاست  مثل 
که در طول این ده سال داشتم. اما حاال که 
این بار را روی دوش من گذاشتند، با قّوت 
خواهم گرفت؛ آن چنان که خدای متعال به 

پیامبرانش توصیه فرمود: »خذها بقوه«.
برای این مسؤولیت، از خدا استمداد کردم 
و باز هم استمداد می کنم و هر لحظه و هر 
آن، در حال استمداد از پروردگار هستم، تا 
بتوانم این مسؤولیت را در حد وسع خودم 
- که تکلیف هم بیش از وسع نیست - با 
قدرت و قّوت و حفظ شأن واالی این مقام، 
من  تکلیف  این  بدهم.  انجام  و  کنم  حفظ 
ان شاءاله مشمول لطف  امیدوارم  که  است، 
و  ولیعصر)عج(  دعای  و  الهی  ترحم  و 

مؤمنین صالح باشم.
ائمه ی جمعه ی  بیعت  مراسم  در  سخنرانی 
مجلس  رئیس  اتفاق  به  کشور  سراسر 

خبرگان 1368/04/12
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ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی)ره( در اطالعیه ای ضمن 
دعوت از ملت ایران برای حضور در مراسم 14 خرداد برنامه 

های این ستاد در مراسم رحلت امام)ره( را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد مرکزی بزرگداشت 
با صفای  نیز حرم  امسال  امام خمینی)ره(، چهاردهم خرداد 
و  پایانی  روزهای  در  علیه(  اهلل  خمینی)سالم  امام  حضرت 
پرفیض شعبان المعظم و در آستانه ورود به ماه میهمانی بزرگ 
الهی بار دیگر تجلیگاه شکوه گردهمایی عظیم ساالنه رهروان 

راه امام خواهد بود.
این اطالعیه ادامه یافته است: قافله میلیونی زائران حضرت روح 
اهلل در راه است و صدها هزار زائر از سراسر کشور همراه با 
مردم شریف تهران و میهمانان خارجی برای شرکت در مراسم 
بزرگداشت رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران و تجدید عهد با 
منطق و مرام امام آماده می شوند. حضور درقافله پرشوری که 
پیام آوران خون شهیدان، جانبازان و آزادگان، خانواده عزیز 
جوانان  فرهیختگان،  و  عالمان  مخلص،  بسیجیان  ایثارگران، 
شیفته فرهنگ عاشورا و پیروان مکتب روح اهلل رهروان آن 

هستند، افتخاری است خاطره انگیز.
ارزشمند  های  جنبه  از  گذشته  است:  کرده  اضافه  اطالعیه 
معنوی این گردهمایی بزرگ در ایام پرفیض و برکت الهی، 
حضور گسترده اقشار مختلف جامعه بویژه جوانان در مراسم 
14 خرداد در حرم امام و دیگر مراسمی که در سراسر کشور 
برگزار می شود از جنبه سیاسی و اجتماعی درشرایط کنونی 
که کشور عزیزمان با آن مواجه است بسیار حائز اهمیت است.
اطالعیه ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی )ره( می افزاید: 
شکوه این مراسم بیانگر این حقیقت است که راه امام ادامه 
دارد و سه اصل بنیادین انقالب اسالمی یعنی»استقالل، آزادی، 
ناکامی  پابرجاست.  مقتدرانه  همچنان  اسالمی«  جمهوری 
دشمنان در آسیب زدن به امنیت تحسین برانگیز ایران علیرغم 
درگیری های  و  جنگ ها  و  خشونت  دردناک  شرایط  تداوم 
آمیز  موفقیت  عبور  خاورمیانه،  نقاط  از  بسیاری  در  داخلی 
دولت محترم درجریان دشوارترین مراحل مذاکرات هسته ای، 
حضور چشمگیر مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن و برگزاری 
دو انتخابات مهم در سال گذشته، اوج اقتدار نظام اسالمی و 

تاثیر آموزه های امام خمینی را گواهی می دهند.
فرصتی  امام  بزرگداشت  مراسم  است:  آمده  اطالعیه  این  در 
آرمان های  و  ها  آموزه  اندیشه،  اصول  بازخوانی  برای  است 
بلند امام از زبان رهبر فرزانه انقالب اسالمی. آرمان هایی که 
پیشرفت  تعالی و  نظام اسالمی،  اقتدار  ایران،  بر عزت ملت 
همه جانبه کشور، ایستادگی در برابر زیاده خواهی زورگویان و 
مستکبران عالم، مبارزه با ظلم وستم، دفاع از حق و عدالت و 
آزادی، تکیه بر وحدت مسلمانان برای بازیابی مجد و تمدن 
اسالمی و ترویج ارزش های واالی الهی و احکام نورانی اسالم 

استوار است.
اطالعیه  این  در  )ره(  خمینی  امام  بزرگداشت  مرکزی  ستاد 
ضمن گرامی داشت حضور گرم و خالصانه زائران و میهمانان 
حرم مطهر امام و شرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت رهبر 
کبیر انقالب اسالمی در اقصی نقاط کشور و مناطق مختلف 
شب(  خرداد)پنجشنبه   14 شب  مراسم  است:  آورده  جهان 
امامت حجت االسالم  به  اقامه نماز جماعت مغرب  از  پس 
و المسلمین سیدحسن خمینی با قرائت قرآن کریم و برنامه 
مداحان عزیز آغاز و با سخنرانی مقام محترم ریاست جمهوری 
اسالمی ایران جناب آقای دکتر حسن روحانی ادامه خواهد 

یافت.
این اطالعیه آورده است: مراسم عظیم و باشکوه 14 خرداد 
با عنوان میثاق با امام و بیعت با رهبری از ساعت 9 صبح در 
حرم مطهر حضرت امام خمینی )س( آغاز و پس از قرائت 
قرآن کریم و برنامه مداحان عزیز و سخنرانی حجت االسالم 
و المسلمین سیدحسن خمینی همگان از بیانات مهم و بسیار 
ارزشمند رهبر عزیز و فرزانه انقالب اسالمی و فرمانده کل قوا 

و خلف شایسته امام امت بهره مند خواهند شد.

سخنرانی رهبر معظم انقالب
مهندس ناصر عبدی آذر رئیس شورای اسالمی شهر اسالمشهر: در مراسم ۱۴ خرداد

امام خمینی)ره( چهره اسالم واقعی را به جهانیان نمایان کرد

نیمه اول خرداد 1395

بیان  با  آذر  عبدی  ناصر  مهندس 
خدماتی که امام در حق ملت و جهان 
تشیع و اسالم ارائه داشتند، گفت: امام 
چهره  سال   1400 از  پس  خمینی)ره( 
حقیقی و واقعی از اسالم را در جهان 

نمایان ساخت.
افزود:  اسالمشهر  شهر  شورای  رئیس 

امام همواره جان و دل و تمام هستی 
اش را وقف اسالم و دفاع از ارزش 
های انقالب نمود و در این راه از هیچ 

کوشش و تالشی دریغ نکرد.
ایجاد  در  امام  نقش  به  همچنین  وی 
اسالم  جهان  در  یکدلی  و  وحدت 
تمام  کرد:  نشان  خاطر  و  کرد  اشاره 

در  که  بود  راستا  این  در  امام  تالش 
جهان اسالم وحدت و یکدلی ایجاد 
نماید و همواره مسلمانان را از ایجاد 
می  حذر  بر  دستگی  چند  و  تفرقه 

داشت.
بر  امام)ره( همیشه  افزود:  آذر  عبدی 
نقش پر رنگ مستضعفان )پابرهنگان 
تاریخ( در تحقق انقالب تأکید داشتند 
با  انقالب  این  قطعاً  فرمودند  می  و 
این  پیگیر  و  مستمر  تالش  و  همت 
به  را  مسئولین  و  آمده  بدست  قشر 
نیاز  برآوردن  به  اهتمام  و  دستگیری 

های این قشر رهنمون می ساختند.
رئیس شورای اسالمی شهر اسالمشهر 
همچنین امام)ره( را الگو و اسوه ای 
مسئولین  برای  همیشگی  و  شایسته 
می  مسئولین  شد:  آور  یاد  و  دانسته 
توانند با الگو برداری از رفتار و کردار 
قدم  و  امام)ره(  وقفه  بی  تالش  و 
و  الهی  مستقیم  صراط  در  برداشتن 
برآوردن نیازهای جامعه، به این هدف 

امام)ره( جامعه عمل بپوشانند.
بینش  و  بصیرت  به  همچنین  وی 
امام)ره( در راه مقابله با دسیسه ها و 
تأکید کرد:  حمالت دشمنان اشاره و 

امام)ره( با بصیرت و بینش الهی خود 
همواره مسیر انقالب را نمایان ساختند 
و انقالب را با وجود تمامی مشکالت 

و مصائب به سرانجام رساندند.
عبدی آذر به جمله تاریخی امام هنگام 
از  پذیرش  عدم  و  عراق  از  اخراج 
داشتند:  بیان  که  کویت  دولت  سوی 
مرا  نیز  جهان  کشورهای  تمامی  »اگر 
نپذیرند، من یک کشتی اجاره می کنم 
پیام انقالب  و در مناطق آزاد به ابالغ 
به جهانیان می پردازم«، اشاره و متذکر 
شد: روحیه مبارزه با باطل و ابالغ پیام 
و  همت  از  نشان  جهانیان  به  انقالب 
غیرت مثال زدنی ایشان داشت که در 
راه  خود  به  تردید  ای  لحظه  حق  راه 

نمی داد.
رئیس شورای اسالمی شهر همچنین در 
نایب  رنگ  پر  نقش  به  اشاره  با  پایان 
راه و هدایت  تداوم  ایشان در  بر حق 
انقالب، گفت: حضرت آیت ا... خامنه 
ای)مدظله العالی( جانشین شایسته ای 
می  که  هستند  راحل)ره(  امام  برای 
توانند کشتی انقالب را در مسیر پر پیچ 
و خم پیش رو، به بهترین نحو هدایت 

نمایند.

علیرضا مهرپویان طارانی نائب رئیس شورای اسالمی شهر اسالمشهر:

خمینی)ره(؛ الگویی برای تاریخ
اما  ما،  تقویم  در  فرودهاست  و  فراز  ماه  خرداد، 
ماه  این  در  رویدادی  هر  از  پیش  و  بیش  آن چه 
پیر  بر بستن  دارد، رخت  نمود  پُرحادثه جلوه و 
مردمی ترین  بنیانگذار  این سرزمین،  امت  مراد  و 
است  )ره(  خمینی  امام  حضرت  تاریخ؛  انقالب 
که با عروج ملکوتی خود، نه تنها قلب ایرانیان، 
بلکه تمام آزدای خواهان و شیفتگانش در جهان 

را به درد آورد.
خودجوش  حرکتی  شاهد  ایام  این  در  ساله  هر 
کشورهای جهان  برخی  و  ایران  اقصی  نقاط  در 
ادای  برای  شیفتگان،  و  عالقه مندان  که  هستیم 
راهی  خمینی)ره(،  امام  شامخ  مقام  به  احترام 
ایشان،  بهشت زهرا)س( شده و در روز رحلت 
این  شکوهمند،  گردهمایی  یک  در  حضور  با 
حقیقت را فریاد می زنند که راه خمینی کبیر)ره( 
و آرمان های ایشان همچنان مورد توجه است و 
قدرمسلم، آزادی خواهان جهان می توانند با تأسی 
و پیروی از مسیر ترسیم شده ی آن رهبر فرزانه، به 

سوی سعادت و استقالل گام بردارند.
آنچه امروزه تحت عنوان آزادی موجب شده تا 
جهان،  در  تمامیت خواهان  و  مستبکران  برخی 
کشورهای  مردمان  بر  را  ستم  و  ظلم  هرگونه 
امام  اندیشه  مقابل  نقطه  در  بدانند  روا  مختلف 
قرار دارد. بر اســاس اندیشـه امـام خمینی)ره( 
امری  الهی است و اسالم آن را  آزادی عطیه ای 
نهضت  شکل گیری  اوج  در  و  می داند  فطری 
سلب  را  شاه  جرم  بزرگ ترین  ایران،  اسالمی 
شفاف  چنان  و  دانسته  اجتماعی  آزادی های 
به  که  می گویند  سخن  آن  از  آزاداندیشانه  و 
و  روزآمدترین  و  روشنفکرترین  شـایسته  حـق 

آگـاه ترین سیاستمـدار فرزانه و فرهیـخته دینی 
هستند.

از  پس  سال های  تمام  در  امام  محبوبیت  قطعاً 
رحلتشان، و شور و هیجانی که همچنان در سالروز 
عروج ایشان در میان شیفتگان و عالقه مندان برای 
حضور در مرقد مطهر وجود دارد نشان از تازگی 
و طراوت ایده ها، آرمان ها و تفکرات خمینی کبیر 
دارد و ایشان الگویی مناسب و یگانه برای تاریخ 

محسوب می شوند.
همـجواری اسالم شـهر با مرقـد مـطهر بنیانگذار 

مردم  تا  ساخته  فراهم  را  فرصت  این  انقالب 
هـمیشـه در صـحـنه و انقـالبی اسالم شهر و نیز 
دست اندرکاران و مسئولین، این فرصت را داشته 
باشند تا ضمن خدمت گذاری به شیفتگان، نقشی 
موثر در ترویج نگاه امام و ایجاد بستری مناسب 

برای شناخت عمیق ایشان ایفا نماید.
به  شهری،  مدیریت  مجموعـه ی  در  آن که  امیـد 
ویژه در شورای اسالمی شهر اسالم شهر بتوانیم از 
این فرصت، به درستی بهره برده و نقشمان را به 

بهترین شکل ایفا نماییم.
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 متن زیر فرازهائی از زندگی حضرت امام خمینی)ره( است 
که پس از توضیحات معظم له، فرزند گرامی ایشان حضرت 
حجت  االسالم والمسلمین حاج سید احمد خمینی نوشته و 

سپس حضرت امام آن را اصالح نموده است:

بسمه تعالی 
در  تولد: 1279 شمسی  شناسنامه شماره: 2744  به حسب 
قمری  واقع 20 جمادی الثانی 1320 هجری  در  اما  خمین، 
مطابق اول مهر 1281 شمسی است. )18 جمادی الثانی 1320 

مطابق 30 شهریور 1281 صحیح است(
نام خانوادگی: مصطفوی، پدر: آقا مصطفی، مادر: خانم هاجر 
و  االصل  خوانساری  مجتهد  احمد  آقامیرزا  مرحوم  )دختر 

خمینی المسکن( 
آمار  اداره  رئیس  وسیله صفری نژاد  به  گلپایگان  در  صدور 
ثبت گلپایگان در خمین در مکتبخانه مرحوم مال ابوالقاسم 
تحصیل شروع و نزد مرحوم آقاشیخ جعفر و مرحوم میرزا 
خالل  در  سپس  ابتدایی  درسهای  العلماء(  )افتخار  محمود 
مقدمات  )دایی(  مهدی  محمد  میرزا  حاج  مرحوم  نزد  آن 
شروع و نزد مرحوم آقای نجفی خمینی منطق شروع و نزد 
باب حادی عشر و(  حضرت عالی ظاهرا )سیوطی و شرح 

منطق و مسلما در مطول مقداری.
در ادراک که سنه 1339 قمری برای تحصیل رفتم نزد مرحوم 
آقا شیخ محمد علی بروجردی مطول و نزد مرحوم آقا شیخ 
محمد گلپایگانی منطق و نزد مرحوم آقا عباس اراکی شرح 
آیت  مرحوم  هجرت  دنبال  به  قم  به  هجرت  از  پس  لمعه 
 اله حاج شیخ عبدالکریم )ظاهرا هجرت ایشان رجب 1340 
و   1340 رجب  قم  به  حائری  آیت اله  هجرت  بود(  قمری 
نوروز 1300 شمسی است( تتمه مطول را نزد مرحوم ادیب 
تهرانی موسوم به آقا میرزا محمد علی و سطوح را نزد مرحوم 
آقای حاج سید محمد تقی خوانساری مقداری و بیشتر نزد 
مرحوم آقا میرزا سید علی یثربی کاشانی تا آخر سطوح و با 
آیت  اله حائری )حاج شیخ  به درس خارج مرحوم  ایشان 
ایشان  نزد  تحصیالت خارج  عمده  و  می رفتیم  عبدالکریم( 
بوده است. و فلسفه را مرحوم حاج سید ابوالحسن قزوینی و 
ریاضیات )هیئت، حساب( نزد ایشان و مرحوم آقامیرزا علی 
اکبر یزدی. و عمده استفاده در علوم معنوی و عرفانی نزد 
مرحوم آقای آقامیرزا محمد علی شاه آبادی بوده است پس از 
فوت مرحوم آقای حائری با عده  ای از رفقا بحث داشتیم تا 
آنکه مرحوم آقای بروجردی به قم آمدند برای ترویج ایشان 
قبل  مدتها  از  و  نمودم  استفاده هم  و  رفتم  ایشان  به درس 
از آمدن آقای بروجردی عمده اشتغال به تدریس معقول و 
عرفان و سطوح عالیه اصول و فقه بود پس از آمدن ایشان به 
تقاضای آقایان؛ مثل مرحوم آقای مطهری به تدریس خارج 
فقه مشغول شدم و از علوم عقلیه بازماندم و این اشتغال در 
طول اقامت قم و مدت اقامت نجف مستدام بود و پس از 
انتقال به پاریس از همه محروم و به امور دیگر اشتغال داشتم 
که تاکنون ادامه دارد. نام عیال اینجانب خدیجه ثقفی معروف 
آقای  صبیه حضرت  شمسی،   1292 متولد  ایران،  قدس  به 

حاج میرزا محمد ثقفی طهرانی.
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و بعد از احمد، لطیفه.
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رئیس ستاد ارتحال امام)ره( در سپاه اسالمشهر:

اسالمشهر میزبان 40هزار زائر حرم مطهر امام خمینی)ره( خواهد بود

ناحیه مقاومت     جناب سرهنگ قوچی، مسئولیت 
بسیج اسالمشهر در ستاد شهرستان چیست؟

ناحیه مقاومت اسالمشهر به عنوان دبیر ستاد شهرستان 
کمیته   11 دبیری  عالوه  به  کند.  می  وظیفه  انجام 

شهرستانی نیز به عهده معاونین این ناحیه است.
   فعالیت های سپاه اسالمشهر در ستاد ارتحال در چه 

محورهایی است؟ 
اولین  انجام وظیفه خواهیم کرد.  ما در چهار محور 
دومین  است.  زائران  از  پذیرایی  محور،  مهمترین  و 
محور، مشارکت در امنیت پیرامونی حرم حضرت امام 
خمینی)ره(؛ سومین محور، اعزام زائران شهرستانی به 
حرم مطهر و چهارمین محور هم برنامه های فرهنگی 

بزرگداشت سالگرد ارتحال امام)ره( است.
   چه تعداد زائر قرار است به اسالمشهر بیایند؟

امسال پیش بینی می شود خدمتگزار حدود 40 هزار 
زائر باشیم اما برای میزبانی بیش از این تعداد نیز ایجاد 
آمادگی خواهیم کرد تا در صورت لزوم دچار مشکل 

نشویم.
   این میهمانان از چه استان هایی هستند؟

گلستان،  مازندران،  استان  چهار  از  میهمانان  این 
هرمزگان و کرمانشاه تشریف می آورند.

   مکان هایی که برای اسکان زائران برنامه ریزی شده 
است، چه تعداد است؟ و شامل چه مکان هایی است؟

کرده  آماده  زائران  اسکان  برای  را  مکان  فعاًل 92  ما 
ایم که شامل مساجد، مدارس و سالن های ورزشی 
حوزه  و  ها  پایگاه  ها،  مکان  این  تمامی  در  است. 
میزبانی  آماده سازی،  بسیج وظیفه ی  مقاومت  های 
به  را  امام خمینی)ره(  زائران حضرت  از  پذیرایی  و 

عهده دارند.
آماده سازی مکان نیز شامل برنامه ریزی فراهم نمودن 

سیستم سرمایشی، مفروش نمودن، تهیه آب آشامیدنی، 
سرویس های بهداشتی، امکانات درمانی و... است که 
تالش می کنیم این مکان ها از این جهات کم اشکال 

و بی اشکال باشد. 
    زائران از چه ساعتی وارد اسالمشهر می شوند؟

زائران ما از صبح روز سیزدهم خرداد وارد خواهند 
شد. استان هرمزگان از قبل از ظهر سیزدهم تشریف 
می آورند و الباقی استان ها، بعد از ظهر وارد شهرستان 

می شوند.
از  فقط  نیز  امام)ره(  حرم  زائران  از  سری  یک     
اسالمشهر عبور می کنند. آیا برای آن ها نیز برنامه 

ای دارید؟
از کمربندی و جاده های کناری  این زائران معموالً 
اسالمشهر عبور می کنند. برنامه ریزی ما نیز برای آن 
ها شامل برقراری ایستگاه های صلواتی، ایستگاه های 
زائران می  راهنمایی  تعمیرگاه های سیار و  امدادی، 

باشد.
روز چهاردهم خرداد، حضور  برنامه های  از  یکی     
شهروندان اسالمشهری در مراسم ساگرد ارتحال امام 
خمینی)ره( است؛ برای انتقال زائران اسالمشهری چه 

برنامه ای دارید؟ 
امسال با حمایت هایی که فرماندار و شهردار محترم 
اسالمشهر داشته اند، 230 دستگاه اتوبوس برای انتقال 
زائران اسالمشهری پیش بینی شده است. سال های 
گذشته اعداد مختلفی از حضور زائران اسالمشهری 
وجود داشت اما امسال تالش می کنیم تعداد 10 هزار 
نفر از مردم والیت مدار اسالمشهر در مراسم سالگرد 

ارتحال امام)ره( حضور پیدا کنند.
   این کار توسط پایگاه های بسیج انجام خواهد شد؟

بله. به این دلیل که زائران می بایست تحت پوشش 
بیمه غرامت قرار بگیرند، ثبت نام و اعزام توسط پایگاه 
های بسیج انجام خواهد شد. ضمن اینکه اتوبوس ها 

از 17 نقطه از شهر زائران را انتقال می دهند که این 
نقاط از طریق حوزه های مقاومت بسیج تابعه اطالع 

رسانی خواهند شد.
   جناب سرهنگ آیا ناحیه اسالمشهر در طبخ غذای 

زائران نقش دارد یا خیر؟
برای  غذا  وعده  ما 4  مستحضرید  که  همانطور  بله. 
زائران آماده می کنیم که 2 وعده آن شامل ناهار و شام 
روز سیزدهم به صورت غذای گرم است و ناهار روز 
چهارهم به صورت غذای آماده می باشد. همچنین 
موارد  و  شود  بیشتر  غذا  کیفیت  امسال  اینکه  برای 
بهداشتی بهتر از قبل رعایت شود، طبخ غذای گرم به 
طور کامل به عهده حوزه های بسیج اصناف و ادارات 

قرار گرفته است.
    اگر در پایان مطلبی دارید بفرمائید.

همدلی  و  هماهنگی  یک  ما  شهرستان  در  الحمداله 
خوبی برای برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم سالگرد 
ارتحال امام خمینی)ره( وجود دارد و به نظر می رسد 
همه با تمام وجود برای حضرت امام)ره( کار می کنند. 
این مسئله را در ستادها و مشارکت های موجود در 
شهرستان می توان دید. اصناف محترم، ادارات محترم 
و سایر عزیزان با دل و جان برای امام)ره(  کار می 
مورد  امیدواریم  و  است  ستایش  قابل  این  که  کنند. 

رضایت خداوند قرار بگیرد.
مقاومت  ناحیه  فرمانده  زحمات  از  جادارد  پایان  در 
امیرعبدالهیان،  سرهنگ  جناب  سیدالشهداء)ع( 
فرماندار، معاونین فرماندار، شهردار اسالمشهر، مدیران 
ادارات و سازمان های شهرستان، فرماندهان حوزه ها 
و پایگاه های مقاومت بسیج تابعه، کارکنان سپاه ناحیه 
امام)ره(  ارتحال  سالگرد  ستاد  اعضای  اسالمشهر، 
ناحیه، بسیجیان و خادمین حضرت  در شهرستان و 
امام)ره(، اصحاب رسانه و کلیه دست اندرکاران تقدیر 

و تشکر به عمل آورم.

اشاره
همه ساله یکی از نهادهایی که تالش بسیاری را در 
ایام سالگرد حضرت امام خمینی)ره( در اسالمشهر 
انجام می دهند، پایگاه ها و حوزه های مقاومت بسیج و 
در رأس آن ها ناحیه مقاومت بسیج سیدالشهداء)ع( 
اسالمشهر است که با برنامه ریزی و تشکیل کمیته 
های متعدد در سطح ناحیه، حوزه ها و پایگاه های 
بسیج وظیفه اصلی میزبانی، اسکان و پذیرایی از 

زائران حضرت امام)ره( را به عهده دارند.
امسال نیز مانند هر سال این وظیفه به عهده این 
ریزی  برنامه  با  رود  می  امید  که  است  مجموعه 
خالصانه  فعالیت  با  و  مجموعه  این  فرماندهان 
بسیجیان همیشه در صحنه، این کار به نحو شایسته 

ای انجام شود.
بسیج  مقاومت  ناحیه  در  کار  روند  از  اطالع  برای 
اسالمشهر گفتگوی کوتاهی با جناب سرهنگ قوچی 
رئیس ستاد سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( در این 

ناحیه انجام داده ایم که در ادامه می خوانید: 

وظیفه همه ماست که با توکل به خدا و تقویت روح اخالص 
امام بزرگوار آغاز کرده  و همبستگی، حرکت عظیمی را که 

اند ادامه دهیم.
رحلت  بزرگداشت  سالگرد  هفتمین  و  بیست  اینجانب 
اسالمی  جمهوری  کبیر  بنیانگذار  خمینی)ره(  امام  جانگداز 
 15 خونین  قیام  فاجعه  در  ایشان  یاران  شهادت  و  ایران 
مردم  ویژه  به  ایران  شریف  ملت  عموم  به  را   1342 خرداد 
والیت مدار شهرستان اسالم شهر ، تسلیت و تعزیت عرض         

می نمایم.
قدرشناس  ملت  برای  خدا  صالح  عبد  آن  فقدان  تردید  بی 

ایران همواره ضایعه ای جبران ناپذیر خواهد بود.          

احمد قلي پور رئیس كمیسیون فرهنگي و ورزشي  شورای اسالمی شهر اسالمشهر:

ادامه راه امام)ره( وظیفه همه ماست
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   ویژگی مردان الهی پیروی از پیامبر اعظم و ائمه اطهار می 
باشد در قرآن کریم، پیامبر اکرم به عنوان اسوه حسنه معرفی 
شده است. آگاهی از سلوک فردی و اجتماعی آن ها می تواند 

رهیافت های جدید با قابلیت الگوبرداری به ما ارائه نماید.
مطالعه کتاب های متنوع

   در ایام تعطیلی به قدری کتاب های متنوع مطالعه می کردند 
که چشمشان خسته می شد. اکثر نوشته های نویسنده های 
سیاسی  چه  و  اجتماعی  های  زمینه  در  چه  را  جهان  بزرگ 
خوانده اند. پرمطالعه ترین روحانی بودند. مثاًل کتاب نگاهی 
به تاریخ جهان »نهرویا«، »شوهر آهو خانم« و یا تاریخ ایران 
و مشروطه را مطالعه می کردند. )مرحوم حاج احمد خمینی(

بعید است بتوان در این باره عدالت را رعایت کرد
   امام عدالت را بسیار می دانستند و می گفتند بعید است 
مردی بتواند در این باره عدالت را رعایت کنند. این مسئله را 
طوری القاء می کردند که از مردی که خالف این عمل را بکند 
بدشان می آید. این مسئله برایشان قبیح و ناپسند بود. در زمانی 
که حضرت امام شاگرد یک روحانی بودند،  وقتی شنیدند که 
آقا ازدواج مجدد کرده است، نزدش رفته و علت این کار را 
پرسیدند. آن روحانی در جواب گفته بود که این قضیه به شما 
ارتباطی ندارد. آن طور که می گویند،  امام بلند شدند و خانه 
آن مرد را ترک کردند و دیگر به آن خانه نرفتند. چون آن مرد 
هیچ دلیل موجهی برای ازدواج مجدد نداشته است. )فاطمه 

طباطبایی عروس امام(
روزنامه چه شد

با جریان های داخلی و خارجی  بیشتر  امام برای آن که     
مطالعه  به  را  بیشتر ساعت های خود  باشند،  داشته  سروکار 
می پرداختند. یعنی شاید حداقل روزانه 8 ساعت مطالعه می 
کردند که ابتدایی ترین آن ها خواندن تمام روزنامه های صبح 
و عصر است و جالب است که اگر 5 دقیقه از آمدن وقت 
روزنامه ها بگذرد، پشت در می آیند و می فرمایند: روزنامه ها 

چه شد. )حجت االسالم انصاری(
بعد از آن دیگر سخنرانی نکردند

   وقتی در معادالت به این نتیجه رسیدند که باید قطعنامه را 
قبول کنند، گفتند: من جام زهر قطعنامه را می نوشم. من کنار 
امام بودم، اما امام مرتباً مشتشان را می زدند روی پایشان، می 
گفتند: آ، آ. چرا که تلویزیون داشت رزمنده ها و صحنه های 
جنگ را نشان می داد؛ اما ایشان با آن روحیه آمدند و قطعنامه 

را قبول کردند.
نمی  هیچکس جرأت  گذشت،  چه  امام  بر  داند  می  خدا    
قطعنامه  پذیرش  از  بعد  برود.  ایشان  پیش  و  امام  خانه  کرد 
چند روز امام درست نمی توانستند راه بروند مدام می گفتند: 
امام  آن  از  بعد  تو.  رضای  به  هستیم  ماضی  شکرت  خدایا 
دیگر سخنرانی نکردند و برای سخنرانی به حسینیه جماران 
نیامدند، تا مریض شدند و به بیارستان رفتند. امام در ساعات 
داد  پیغام  بعد  و  کرد  می  نیاز  و  راز  با خدای خودش  آخر 
برای مردم، که مردم شما شهید دادید،  شما اسیر دادید، شما 
قبول کند.  مرا  از خدا بخواهید که  دادید.  مجروح و معلول 

)حاج سیداحمد آقا(
بروید با هم بسازید

   من یک وقت خدمت امام رفتم، ایشان می خواستند خطبه 
بیا طرف  تا من را دیدند گفتند: شما  ی عقدی را بخوانند؛ 
عقد بشو. ایشان بر خالف ما –که طول و تفصیل می دهیم و 
حرف می زنیم- عقد را اول می خواندند، بعد دو، سه جمله 
ی کوتاه صحبت می کردند. من دیدم ایشان پس از اینکه عقد 
را خواندند، رویشان را به دختر و پسر کردند و گفتند: بروید 
با هم بسازید. من فکر کردم دیدم که ما این همه حرف می 
زنیم اما کالم امام در همین یک جمله ی »بروید با هم بسازید« 

خالصه می شود. )مقام معظم رهبری( 

برش های غیر رسمی از 
زندگی امام خمینی)ره(

نیمه اول خرداد 1395

ولی اله اصغری عضو شورای اسالمی شهر اسالمشهر:

اندیشه سیاسي امام خمیني)ره(
خرداد از ماه هایی است که اتفاقات بسیار مهمی در این 
ماه برای کشور ما رقم خورده است. 14 خرداد سالروز 
رحلت امام خمینی)ره(، روزی که ایران یکپارچه غم و 
اندوه شد جهان را در بهت و تعجب فرو برد که دلیل 
این همه عشق و عالقه مردم به امام)ره( خود چه چیزی 
می تواند باشد؟ رابطه عاطفی ملت ایران با امام خود در 
صداقت، ایمان، شجاعت و معرفت ایشان نهفته بود. 

نکاتی که برای سیاستمداران جهان قابل فهم نیست.

هاي  حوزه  بر  که  بود  متفکري  خمیني)ره(  امام 
مختلف اسالمي اشراف داشت و این ویژگي از ایشان 
اندیشمندي ماندگار در علم و اندیشه ساخته بود. از 
این رو شناخت اندیشه هاي سیاسي امام)ره( به گونه 
اي با دیگر ابعاد اندیشه اي ایشان در پیوند است که 
نمي توان بدون شناخت آن ها مباني اندیشه سیاسي 

وي را دریافت.
اندیشه سیاسي امام که بر گرفته از مباني نظري ایشان 

است بي گمان پاسخي براي حل بحرانها و مشکالت 
انسان به ویژه جوامع بشري در عصر حاضر است. امام 
خمیني)ره( مهمترین مشکل جوامع و انسان امروز را در 
دور شدن آن ها از قوانین فطري و الهي مي داند قوانیني 
که براساس نیازهاي واقعي انسان ها تدوین شده و راهي 
است براي رسیدن به زندگي مطلوب و سعادت حقیقي، 
امام در این راستا تضعیف جایگاه دین در عرصه سیاسي 
و اجتماعي را مشکل بشر امروز مي داند و راه حل آن 
را نیز احیاي جایگاه دین در عرصه سیاست و اجتماع 

ذکر مي کند.
15خردادماه سال 42 سرآغاز قیامی شد که دنیا را تکان 
داده است. نیم قرن از قیام مردم در 15 خرداد و سخنرانی 
روشنگرانه امام)ره( می گذرد و هنوز که هنوز است 
ملت ایران اسالمی از اندیشه های راهبردی و حکیمانه 
معمار بزرگ انقالب استفاده می نماید. انقالب بزرگ 
مردم ایران در سال57 نشان از اعتقاد و ایمان و اعتماد 

به امام خمینی)ره( و اندیشه های سیاسی ایشان دارد.
در  اسالمی  های  جنبش  پیروزی  و  منطقه  تحوالت 
شناخت  به  مردم  مندی  عالقه  و  عربی  کشورهای 
بیشتر از اسالم واقعی برگرفته از اندیشه های سیاسی 
امام خمینی)ره( نشان از ماندگاری اندیشه و راه امام در 

تاریخ بشری دارد.
ضمن تسلیت این ضایعه بزرگ به امت اسالمی بویژه 
هر  در  امیدوارم  اسالمشهر،  مدار  والیت  شهروندان 
جایگاهی که قرار داریم با نصب العین قرار دادن اندیشه 
های این بزرگمرد الهی بتوانیم قدمی هر چند کوچک در 
جهت رشد و تعالی جامعه در راستای این اندیشه های 

نورانی و نجات بخش برداریم.

كریم نایبی رئیس كمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر اسالمشهر:

ضرورت تعامل دوسویه مردم با شوراي شهراز نگاه امام خمیني)ره(
این روزها در آستانه بیست و هفتمین 
حضرت  جانسوز  ارتحال  سالگرد 
کبیر  بنیانگذار  خمیني)ره(  امام 
وظیفه  و  داریم  قرار  اسالمي  انقالب 
مقام  به  را  فقدان  این  دانم  مي  خود 
اقشار  العالي(،  رهبری)مدظله  معظم 
مختلف مردم به ویژه همشهریان عزیز 
اسالمشهري و مسئولین خدوم تسلیت 

عرض کنم.
بدیل  بي  و  بارز  هاي  ویژگي  از  یکي 
است  این  خمیني)ره(  امام  حضرت 
که ایشان در اکثر موضوعات و مسائل 
مختلف در حوزه هاي متنوع صاحب 
صحیفه  به  نگاهي  اگر  و  بودند  نظر 
گرانقدر بنیانگذار کبیر انقالب اسالمي 
داشته باشیم، به خوبي مشاهده خواهیم 
کرد که امام بزرگوار همچون کارشناسي 
زبده نکاتي بسیار حیاتي و کلیدي را در 
باب مسائل مختلف بیان کرده اند که بي 
تردید تمسک به این نظرات گرانقدر و 
در  مسئولي  هر  براي  میتواند  ارزشمند 
گره  و  ثمر  مثمر  خود  وظایف  حیطه 
امام خمیني)ره( در مبحث  باشد.  گشا 
شوراهاي اسالمي شهر و وظایف آنان 
موجبات  که  اقداماتي  مجموعه  نیز  و 
خدمت مؤثر و مثبت شوراها را فراهم 
بیان  را  ارزشمندي  سخنان  آورد،  مي 
راههاي  از  یکي  تردید  بي  اند.  داشته 

و  شهر  اسالمي  شوراهاي  موفقیت 
روستا در زمینه خدمت هرچه مطلوبتر 
به مردم، تعامل و همکاري شهروندان با 
نمایندگانشان در پارلمان شهري است.

زمینه  در  خمیني)ره(  امام  حضرت 
شهر  شوراي  با  مردم  همکاري  لزوم 
هر صورت،  »در  اند:  فرموده  اینگونه 
با  مردم،  خود  دست  با  باید  مملکت 
شهرها  و  شود  اداره  اشخاص،  دست 
باید توسط خودتان اداره شود؛ توسط 
خودتان آباد بشود. ننشینید کنار بگویید 
که شوراي شهر درست شد، و برویم 
کاري  خودش  شهر  شوراي  کنار. 
که  است  آدمي  نفر  چند  تواند،  نمي 
مثل دیگران، ضعیف است و نمیتواند 
نباشند،  هم  با  همه  تا  بکند.  کاري 
با هم دست به هم ندهند، نمي  همه 
شود این کارها انجام بگیرد. و وظیفه 
انساني ماست که کمک کنیم همه به 
هم؛ معاونت کنیم همه با هم؛ تا بلکه 
انشاءاله کارها اصالح بشود.« )صحیفه 

امام، ج10، ص337( 
امروز که نزدیک به 3 سال از آغاز بکار 
شوراي چهارم را پشت سر گذاشته ایم، 
به خوبي به این نکته واقف گشته ایم که 
اگر مشارکت، همراهي و معاونت مردم 
مختلف  امورات  در  اسالمشهر  عزیز 
نباشد،  شهري  مدیریت  و  شهري 

اعضاي  مصوبات  و  تصمیمات  نه 
شوراي شهر میتواند کارگشا باشد و نه 
تالشهاي شهردار و مجموعه شهرداري 
مي تواند انتظارات بحق شهروندان از 
مدیریت شهري را به نحوي مطلوب 

محقق سازد.

بنابراین امیدوارم شهروندان و نخبگان 
با  پیش  از  بیش  اسالمشهر  شهر 
نمایندگانشان در شوراي شهر در ارتباط 
باشند و ما را در تصمیم گیریها و انجام 
روز  به  روز  تا  دهند  یاري  وظایفمان 

شاهد رشد و آباداني شهرمان باشیم.

گورباچف آخرین رهبر شوروی سابق برای نخستین بار 
دیدگاه های خود را درباره پیام حضرت امام خمینی)ره( 
در زمان ریاست جمهوری اش تشریح کرد. او درباره 
من  نظر  از  امام خمینی)ره(  پیام   « پیام می گوید:  این 
به همه اعصار در طول تاریخ و زمانی که این پیام را 
دریافت کردم، این گونه دریافتم، شخصی که این پیام را 
نوشته فردی متفکر و دل سوز برای سرنوشت جهانی 
است. من از این پیام که با دقت به آن گوش دادم و آن را 
مطالعه کردم، استنباط کردم او کسی است که برای جهان 

نگران است و مایل است من انقالب اسالمی را بیشتر 
بشناسم و درک کنم.«

اثر  توانست  خمینی)ره(  ا...  »آیت  کرد:  تصریح  وی 
بزرگی در تاریخ نوین جهان بگذارد.« وی گفت: »ما 
را در جلسه کمیته مرکزی حزب  پیام  این  که  زمانی 
کمونیست مطرح کردیم، برای اعضاء حزب که نیمی 
از جهان را در اختیار داشتند، بسیار غیرمنتظره بود و 

نگریستند.« و گفتند: که  احترام  دیده  با  پیام  به  نسبت 
رهبران ایران عالقه مند به حفظ ارزش های انسانی در 
جهان هستند. من متأسفم که در آن مقطع نتوانستم به 
ایران سفر کنم و از نزدیک با ایشان مالقات نمایم. به هر 
حال من امروز از ایشان با احترام عظیم یاد می کنم و 
معتقدم که آیت ا... خمینی)ره( فراتر از زمان می اندیشید 

و در بعد مکان نمی گنجید.

دیدگاه میخائیل گورباچف درباره پیام حضرت امام)ره(
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 شخصیت استثنایی و ممتاز
خصوصیات امام، استثنایی و ممتاز و بی نظیر است و هرچه در 
ابعاد شخصیت ایشان تأمل کنیم، این استثنا و امتیاز را بهتر و بیشتر 
می یابیم. حال که این داغ بزرگ، دلهای ما را گداخته است و غم 
سنگینی قلبهای ما را می فشارد، خأل وجود او را بیشتر احساس 

می کنیم....
فرازی از بیانات مقام معظم رهبری در مراسم بیعت نخست وزیر 

و هیئت وزیران 1368/3/16
 محو در اراده ی الهی و تکلیف شرعی

شخصیت امام تا حد بسیار زیادی به اهمیت و عظمت آرمانهای 
او مربوط می شد. او با همت بلندی که داشت، هدفهای بسیار 
آدمهای  برای  هدفها،  این  تصور  می کرد.  انتخاب  را  عظیمی 
معمولی دشوار بود و می پنداشتند آن هدفهای واال، دست نیافتنی 
هستند؛ لیکن همت بلند و ایمان و توکل و خستگی ناپذیری و 
استعدادهای فراوان و تواناییهای اعجاب انگیزی که در وجود این 
مرد بزرگ نهفته بود، به کار می افتاد و در سمت هدفهای مورد 
نظرش پیش می رفت و ناگهان همه می دیدند که آن هدفها محقق 

شده اند.
نقطه ی اساسی کار او، این بود که در اراده ی الهی و تکلیف شرعی 
محو می شد. هیچ چیز برایش غیر از انجام تکلیف، مطرح نبود. 
او مصداق ایمان و عمل صالح بود. ایمانش به استحکام  واقعاً 
کوهها می مانست و عمل صالحش با خستگی ناپذیرِی باورنکردنی 
توأم بود. آن چنان در تداوم عمل صبور و کوشا بود که انسان را 
دچار حیرت می کرد. به همین خاطر، هدفهای بزرگ قابل وصول 

شد و دست یافتن به قله ها امکان پذیر گردید.
فرازی از بیانات مقام معظم رهبری در مراسم بیعت نخست وزیر 

و هیئت وزیران 1368/3/16
 شخصیتی عظیم با جامع صفات

شخصیت عظیم رهبر کبیر و امام عزیز ما، حقاً و انصافاً پس از 
پیامبران خدا و اولیای معصومین، با هیچ شخصیت دیگری قابل 
ما،  بر  ما، حجت خدا  او ودیعه ی خدا در دست  نبود.  مقایسه 
و نشانه ی عظمت الهی بود. وقتی انسان او را می دید، عظمت 
پیامبر)ص(،  ما نمی توانیم عظمت  باور می کرد.  بزرگان دین را 
امیرالمؤمنین)ع(، سیّدالّشهداء)ع(، امام صادق)ع( و بقیه ی اولیا را 
حتّی درست تصور کنیم؛ ذهن ما کوچکتر از آن است که بتواند 
عظمت شخصیت آن بزرگمردان را در خود بگنجاند و تصور 
کند؛ اما وقتی انسان می دید شخصیتی با عظمت امام عزیزمان و 
با آن همه ابعاد گوناگون: ایمان قوی، عقل کامل، دارای حکمت، 
هوشمندی، صبر و حلم و متانت، صدق و صفا، زهد و بی اعتنایی 
به زخارف دنیا، تقوا و ورع و خداترسی و عبودیت مخلصانه برای 
خدا، دست نیافتنی است، و مشاهده می کرد که همین شخصیت 
عظیم، چگونه در برابر آن خورشیدهای فروزان آسمان والیت، 
اظهار کوچکی و تواضع و خاکساری می کند و خودش را در 
مقابل آنها ذره یی به حساب می آورد، آن وقت انسان می فهمید که 

پیامبران و اولیای معصومین)ع( چه قدر بزرگ بودند.
از  گروهی  بیعت  مراسم  در  رهبری  معظم  مقام  بیانات  فرازی 

فرماندهان و اعضای سپاه 1368/3/17
 فاتح فتح الفتوح

در جبهه  ارزنده ی شما  فتوحات  از  یکی  مناسبت  به  پیامی  در 
و  انسانها  این گونه  ساختن  از  عبارت  فتح الفتوح،  فرمودند: 
او  بود.  او  فتح الفتوح، خود  این  فاتح  در حقیقت،  جوانهاست. 
بود که این انسانها را ساخت. او بود که این فضا را مهیا کرد. 
او بود که مسیر را به وجود آورد. او بود که ارزشهای اسالمی را 
بعد از انزوا و خمول، دوباره احیا کرد. میراث او، همین ارزشها 
و همین جمهوری اسالمی است. هر کدام از ما در هر مسؤولیتی 
که هستیم، عشق و محبت وافرمان را به آن عزیز، باید در حفظ و 

تداوم ارزشها و نظام جمهوری اسالمی مجسم کنیم.
فرازی از بیانات مقام معظم رهبری در مراسم بیعت گروهی از 

فرماندهان و اعضای سپاه 1368/3/17
انسانی حکیم و حلیم و آینده نگر

آدم شناس،  حکیم،  دوراندیش،  عاقل،  بسیار  انسانی  امام)ره( 
تیزبین، حلیم، متین و آینده نگر بود؛ که هرکدام از این صفات، 
احترام  و  مرتبه یی واال جای دهد  در  را  بود که شخصی  کافی 
همگان را جلب کند. متانت و بردباری و حلم امام به گونه یی بود 
که اگر صد نفر در مجلسی سخنانی می گفتند که او آنها را قبول 
نداشت، تا الزم نمی دانست، حرفی نمی زد و سکوت می کرد؛ در 
صورتی که اگر در حضور آدمهای معمولی کلمه یی گفته شود که 
برخالف عقیده ی آنها باشد، طوفانی در روحشان به وجود می آید 

که سریعاً پاسخ بدهند.
فرازی از بیانات مقام معظم رهبری در مراسم بیعت فرماندهان و 

اعضای کمیته های انقالب اسالمی 1368/3/8

امام اینگونه بود...

نیمه اول خرداد 1395

روزی که دردمندان جهان احساس یتیمی کردند

یادداشت محمد احمدزاده عضو شورای اسالمی شهر اسالمشهر
 به مناسبت سالگرد رحلت امام خمینی)ره(

بار دیگر چهاردهم خرداد فرارسید، روز عزای بزرگ 
بی  صبحی  ایران،  آن،  در  که  روزی  اسالم،  جهان 
خورشید را آغاز کرد، روزی که انقالب، دیگر ضربان 
آن قلب تپنده را نشنید، روزی که در سراسر جهان، 
هرجا مسلمان دردمند یا انسان آزاده ای بود احساس 

یتیمی کرد.
روزی که ملت ایران، صخره ی استواری را که بدان 
تکیه کرده بود و سرو بلندی را که در سایه ی آن 
آرمیده بود و روح بزرگی را که کعبه ی عشق و ایمان 
خود ساخته بود، در کنار خود نیافت، روز عزا، روز 
امتحان، روز فقدان بزرگ و روز میثاقی ابدی با آن که 

جامه ی عاریت را با حیات ابدی تبدیل کرده بود.
حضور  و  عینی  مجاورت  نعمت  روز  آن  در  آری 
جسمانی امام از دست ما گرفته شد و شعله ی برقی 
که به قدرت الهی در فضای زندگی آلوده و مادی این 
اما از سویی  زمانه، درخشیده بود، خاموش گشت. 
معرفت امام ابعادی تازه یافت و به برکت یادآوری 
لحظه های تکرار نشدنی سال های آن رهبری شگفت 
آور و بی نظیر، ذهن ها به تأمل و تدبری که عادتاً تا 
کسی زنده و در دسترس است، رخ نمی دهد، روی 
آورد و چشم ها، خورشید فروزان و گرمابخشی را که 
اکنون ستاره ای دوردست شده بود، به رصد نشست.
آنچه در ستایش آن یگانه ی زمان و مجدد دوران، 
در روزی و هفته ای چند بر زبان ها و  قلم ها و در 
شعرها و مقاله ها آمد، در همه ی دوران رهبری اش 
نیامده بود و این برای نسل معاصر که سال ها دچار 
تبلیغات عنادآمیز و فضای غبار آلوده ی دوران انقالب 
و جنگ تحمیلی بود، فوزی عظیم به شمار می رفت 
امام کبیر  از سوی دیگر احساس خالء  و می رود. 

و عظیم، دل های اندیشناک از خطرات محتمل را، 
یکدل کرد و همه را بر صراط مستقیم خط امام و دفاع 
از میراث گرانبهای او یعنی نظام اسالمی و ارزش های 
انقالب ثابت قدم ساخت. شور و همتی تازه به ملت و 
عزم و تالشی کم سابقه به خدمتگزاران کشور و قوت 
و استحکامی بیش از گذشته به رابطه ی ملت و دولت 
بخشید و برکات پایان ناپذیر آن سالله ی پیامبران و 
منادی راه صالحان پس از رحلت از این جهان نیز 

کشور و ملت و انقالب را شامل شد.

البته گویی که وجود پر خیر و برکت والیت فقیه 
حضرت آیت اله خامنه ای که نائب بر حق آقا امام 
برای  باشد  می  خیری  منشاء  باشند  می  زمان)عج( 
با  که  زمین  ایران  ایرانیان  ویژه  به  شیعیان  تمامی 
حکمت برتر ایشان به قله های رستگاری رهنمون 
امام  ایام رحلت حضرت  پیشاپیش  لذا  اند.  فرموده 
خمینی)ره( رهبر کبیر انقالب را به تمامی شیعیان به 
ویژه شهروندان محترم اسالمشهری تسلیت عرض 

می نمایم.

علی اكبر عبدالهیان عضو شورای اسالمی شهر اسالمشهر:

خرداد،ماه اشک و زخم 
و اندوه است

اشکی که همیشه بر گونه هایمان جاری است و زخمی که هرگز التیام نخواهد 
سایه  در  که  واالمردی  عزای  در  ماتم  است.  غم  و  ماتم  ماه  خرداد،  یافت. 
مردانگی و تدبیرش هویت پنهان خویش را باز یافتیم. خرداد، ماه اندوه است. 

اندوه فراق مرزبان حماسه و ایثار.
مردی که ستایش تمام عصرها و نسل ها را در پیشگاه خویش برانگیخته است. 
خرداد، ماه اشک و آه است. در وداع مردی که با آمدنش شب های تاریک و 

بی ترانه ما را به صبح دل انگیز و سپید رهایی مبدل ساخت.
و  عدالت  بیشه  از  پاکمردی  خون،  و  آتش  های  تنهای صحنه  مرد  او،  آری 
ایمان، و آزاد مردی بی مانند در جهان معاصر بود که آزاد مردان عالم از شمیم 

نفس های گرمش، به زندگی سالم گفتند.
حسینیان،  تبار  از  مردی  امامت  به  بزرگ  امتی  بیداری  ماه  خرداد،  دیگر  بار 
اندیشه های  یاد و  فرا رسید.  قامتی سبز و کالمی سرخ و دمی مسیحایی  با 
رهایی بخش امام خمینی)ره( چنان بر دل و جان های آزادگان جهان و همه 
ژرفای  و  عمق  گذرد،  می  زمان  هر چه  که  کند  می  دنیا حکومت  مسلمانان 

بیشتری می یابد.

فیروز كیومرثي رئیس كمیسیون برنامه و بودجه شوراي اسالمي شهر:

امام خمینی)ره( سرچشمه زمزم زالل 
حقیقت بود

ذکر سخن از نام امام خمینی)ره( تداعی خورشیدی است که شب ظلمانی بشر را به نور 
بصیرت روشن ساخت و آرامش و حیات باطن را برای اهل نظر و تشنگان کوثر عشق 
و معنویت به ارمغان آورد. حقیقتاً در عصر تباه اندیشه بشری تنها با منظر ملکوتی امام 
قلوب بیمار انسانهای تشنه خداوند آرام یافت. زیرا امام تجلی صراط مستقیم ا... و چشمه 
امام  انسان سرگشته معاصر بود.  زالل کوثر محمدی)ص( و سفینه نجات و رستگاری 
خمینی)ره( با سلوک علمـی و عملی خویش به ما قدرت نقد و جسارت در برابر ستم 
بخشید؛ جفاها دید اما با ثبات قدم، روشنگری و تبیین راه درست و نادرست، گام در راه 
امام آزادگان ابا عبدا... الحسین)ع( گذاشت تا رهروانش نه با اکراه بلکه با اختیار، مسیر 

فردوس برین گیرند.
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عالمه فضل اله
نمود و  الهي خویش را حمل  پیامبرگونه رسالت  امام خمیني 

سرانجام شهید جهاد و رنج شدید خود شد.
حزب اله لبنان

خبر وفات امام خمیني رهبر بزرگ اسالم قلب همه را شکست. 
کمرها را خم و چشمها را اشکبار کرد. او پناهگاه همه بود. امام 
خمیني گوهر یگانه اي بود که در ظلمت تاریخ معاصر درخشید.

دبيركل سازمان ملل متحد
مردم ایران رهبري بزرگ را از دست دادند و من عظمت اندوه 

مسلمانان این کشور را به خوبي درک مي کنم.
پاپ ژان پل دوم، رهبر فقيد كاتوليک هاي جهان

برما الزم است که ضمن اداي احترام در برابر همه دستاوردهاي 
آیت اله خمیني که با رهبري سیاسي و دیني خود براي ملت و 
امت خویش به ارمغان آورد، تأمل عمیق و تشکر و تقدیر نماییم.

روژه گارودي، فيلسوف و انديشمند فرانسوي
انقالبي که به رهبري امام خمیني روي داد، متعلق به تمدن بشري 

بود،  و به یک جامعه و ملت خاص اختصاص نداشت.
رييس جمهور سوريه

امام خمیني امام همه ما بود.
فيدل كاسترو، رهبر كوبا

اینجانب مفتخر به برخورداري از امتیاز آشنایي نزدیک با یکي 
از بزرگترین شخصیت هاي تاریخ شدم، یک آشنایي بسیارنزدیک 
کنار  در  زندگي،  دقایق  و  روزها  سال ها،  آخرین  خلوت  با 
نزدیکترین افراد خانواده و دوستانش. تنها مي توانم از عمیقترین 
گوشه قلبم بگویم و تکرار کنم که او یک نمونه بود. نمونه، یک 

نمونه واقعي.
رهبر كره شمالي

افتخار و سربلندي که رهبر فقید انقالب اسالمي براي ملت و 
جمهوري اسالمي برجاي گذاشت جاودانه خواهد ماند.

رييس جمهور پاكستان
عزتي را که امام خمیني براي اسالم برگرداندند تا ابد باقي خواهد 

ماند.
وزير اعظم ايالت سند

نقش و تاثیر امام خمیني در عظمت بخشیدن به اسالم و مسلمین 
براي همیشه در تاریخ جاودانه خواهد ماند.

رهبر نهضت اخوت اسالمي پاكستان
امام خمیني پرچمدار بزرگ اتحاد مسلمین بود. او به مستضعفین 
و مسلمین توان مبارزه علیه سلطه گران بخشید و روح جدیدي 

به جهان تحت ستم داد.
وليد جنبالط

جهان بشریت رهبري عظیم را از دست داد که در طول حیات 
پرمبارزه اش کهن ترین دژهاي استعمار را درهم شکست. جهان 
اسالم با فقدان وي یکي از برجسته ترین مبارزین تاریخ خود را 
از دست داد همانگونه که آزادیخواهان جهان پرچمدار عدالت 

در عصر حاضر را از دست داده اند.
دبيركل جبهه آزاديبخش اريتره

امام خمیني با دفاع از ستمدیدگان و محرومان جهان و پایداري 
در برابر نیروهاي استکباري و تجاوزگر نقش بارزي در جهان 

ایفا نمود.
رييس جمهوري تانزانيا

امام خمیني معمار و مشخصه انقالب ایران بود که در زمان ما 
منصه ظهور  به  را  بر مستکبران  پیروزي و قدرت مستضعفان 

رساند. 
 رييس جمهور مالي

امام خمیني شخصیتي استثنایي بود که تاثیري جاودانه در تاریخ 
معاصر ایران، امت اسالمي و جهان گذاشت.

رييس مجلس اتحاد المسلمين سراسر هند 
خدمات رهبر فقید و انقالبي ایران در راه اجرا و تحکیم اسالم در 

قرن حاضر را تاریخ با حروف طالیي ثبت خواهد کرد.
فرانچسکو گابريلي، اسالم شناس ايتاليايي

او )امام خمیني( سمبل ضد حمله به امپریالیسم، قرن است، امام 
خمیني مظهر و قهرمان این عکس العمل است.

ژيرينوفسکي،  رهبر حزب ليبرال دمکرات روسيه
انقالب  از  ما  بود،  بزرگترین حادثه قرن  ایران  انقالب اسالمي 
اسالمي به رهبري امام خمیني استقبال کردیم، چون این انقالب 

منبع الهي داشت، و از خواست هاي مردم ریشه مي گرفت.

گفتارهاي کوتاه شخصیتهاي بزرگ 
جهان در مورد امام خمیني)ره(

نیمه اول خرداد 1395  

شیر بچگان جبهه مقاومت
پیام به مناسبت بازگشایی مدارس)اسفند 57(

   شیربچگان جبهه مقاومت، فرزندان عزیزم! دیگر 
این شمایید که باید هرچه بیشتر کوشش کنید تا نهال 
آزادی و استقالل کشور را آبیاری کنید. فردای شما، 
فردای دشواری است. اگر مجهز به علم و تقوا و شعور 
انقالب اسالمی شدید، پیروزیتان حتمی است و اگر 
خدای نکرده در این مرحله کوتاهی کنید مسئولیت 
آن به عهده خود شماست. هرگز اجازه ندهید که عده 
ای محدود، چون گذشته تلخ روزهای استبداد بر شما 
حکومت کنند، اصل دموکراسی اسالمی را فراموش 
نکنید. الزم است کتاب های درسی را چه دبستانی 
و چه دبیرستانی و چه دانشگاهی تغییر اساسی داده و 
دروس انقالب اسالمی ای که بچه های ما را بیدار و 

جوانان ما را مستقل بار آورد، جایگزین آن کنید.
و  آموزش  پاکسازی  با  ایران  سراسر  در  باید     
پرورش از آثار فرهنگ استعماری، محیطی به وجود 
آورید که اطفال ما را شیر بچگانی که همیشه پشت 
سایر  و  و صهیونیست  آمریکا  علیه  مقاومت  جمهه 
چپاولگرهای شرق و غرب نشسته اند تربیت کنید و 
مطمئن باشید که خمینی تا قطع ریشه های استعماری 
چپ و راست همسنگر شماست و رسالت اسالمی 
هر فرد مسلمان تا مرگ ادامه دارد. من چشم امیدم 

به شماست.
شرافت روحانیت متعهد و علمای اصیل

پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طالب و ائمه جمعه و 
جماعت)3 اسفند 1367(

   علمای اصیل اسالم هرگز زیر بار سرمایه داران و 
پول پرستان و خوانین نرفته اند و همواره این شرافت 
را برای خود حفظ کرده اند و این ظلم فاحشی است 
که کسی بگوید دست روحانیت اصیل طرفدار اسالم 
است.  کاسه  یک  در  داران  سرمایه  با  محمدی  ناب 
زالو صفت  داران  سرمایه  به خون  متعهد  روحانیت 
تشنه است و هرگز با آنان سر آشتی نداشته و نخواهد 
داشت. در ترویج روحانیت و فقاهت نه زور سرنیزه 
بوده است نه سرمایه پول پرستان و ثروتمندان،  بلکه 
هنر و صداقت تعهد خود آنان بوده است که مردم آنان 

را برگزیده اند.
   یقیناً اگر جهان خواران می توانستند، ریشه و نام 
روحانیت را می سوختند ولی خداوند همواره حافظ 
و نگهبان این مشعت مقدس بوده است و ان شا اله از 
این پس نیز خواهد بود؛ به شرط آن که حیله و مکر و 
فریب جهان خواران را بشناسیم. در حوزه های علمیه 
هستند افرادی که علیه انقالب و اسالم ناب محمدی 

فعالیت دارند.
   امروز عده ای با ژست تقدس نمایی چنان تیشه به 
ریشه دین و نظام و انقالب می زنند که گویی وظیفه 
ندارند. خطر تحجرگرایان و مقدس  این  از  ای غیر 
نمایان احمق در حوزه های علمیه کم نیست. طالب 
عزیز لحظه ای از فکر این مارهای خوش خط و خال 
کوتاهی نکنند، این ها مروج اسالم و آمریکایی اند و 

دشمن رسون اله.
  آیا در مقابل این افعی ها نباید اتحاد طالب عزیز حفظ 
شود؟ خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر 
خورده است هرگز از فشارها و سختی های دیگران 
نخورده است. وقتی شعار جدایی دین از سیاست جا 
افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احکام 
فردی و عبادی شد قهر! فقیه هم مجاز نبود که از این 
دایره و حصار بیرون رود و در سیاست و حکومت 
دخالت نماید، حماقت روحانی در معاشرت با مردم 

فضیلت شد.
  به زعم بعضی افراد روحانیت زمانی قابل احترام و 
تکریم بود که حماقت از سراپای وجودش ببارو و اال 

عالم سیاسی و روحانی کاردان و زیرک، کاسه ای زیر 
نیم کاسه داشت و این مسائل رایج حوزه ها بود که 
هر کس کج راه می رفت متدین تر بود. یاد گرفتن 
زبان خارجی کفر و فلسفه و عرفان گناه و شرک به 

شمار می رفت.
   در مدرسه فیضیه فرزند خردسالم، مرحوم مصطفی 
از کوزه ای آب نوشید،  کوزه را آب کشیدند،  چرا که 
من فلسفه می گفتم. علمای دین بار در همین حوزه 
ها تربیت شدند و صفوف خویش را از دیگران جدا 

کردند.
   البته هنوز حوزه ها به هر دو تفکر آمیخته اند و باید 
مراقب بود که تفکر جدایی دین از سیاست از الیه های 

تفکر اهل جمود به طالب جوان سرایت نکند.
   آنقدر که اسالم از این مقدسین روحانی نما ضربه 
خورده است، از هیچ قشر دیگر نخورده است و نمونه 
در  که  امیرالمؤمنین)ع(  غربت  و  مظلومیت  آن  بارز 

تاریخ روشن است.
   ولی طالب جوان باید بدانند که پرونده تفکر این 
گروه همچنان باز است و شیوه مقدس مآبی و دین 
فروشی عوض شده است. شکست خوردگان دیروز 
عزیز  طالب  به  من  اند.  شده  دیروز  بازان  سیاست 
مواظب  باید  که  این  بر  عالوه  که  دهم  می  هشدار 
از  باشند،  ها  مآب  مقدس  و  نماها  روحانی  القابات 
تجربه تلخ روی کار آمدن انقالبی نماها و به ظاهر 
روحانیت  اهداف  و  اصول  با  هرگز  که  قوم  عقالی 
آشتی نکرده اند عبرت بگیرید که مبادا گذشته تفکر و 
خیانت آنان فراموش و دلسوزی های بی مورد و ساده 
اندیشی ها سبب مراجعت آنان به پست های کلیدی و 
سرنوشت ساز شود. برای مردم و جوانان و حتی عوام 
هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من 

در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کنم.
استقبال از مشکالت قطع رابطه با آمریکا

پاسخ به پیام پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیک های جهان 
)25 فروردین59(

   مکتوب آن عالیجناب براساس نگرانی از تیرگی 
بین کشور اسالمی ایران و ایاالت متحده آمریکا واصل 
گردید. ملت شریف مجاهد ما این قطع روابط را به 
فال نیک گرفته و برای آن جشن عظیم به پا کرده و 

چراغانی و پایکوبی ها نمودند.
   ... ملت اسالمی ایران از مشکالتی که در این قطع 
روابط بوجود آید استقبال می کند و از خطرهای بزرگ 
تر که مرقوم شده است، هراس ندارد. و آن روز برای 
ملت ما خطرناک است که روابطی نظیر روابط رژیم 
به خدای متعال  امید  با  خائن سابق تجدید شود. و 

تجدید نخواهد شد.
انقالب  شعار نه شرقی نه غربی،  شعار اصولی 

اسالمی
پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت اله الحرام 

)6 مرداد 66(
   شعار نه شرقی نه غربی ما، شعار اصولی انقالب 
و  بوده  مستضعفین  و  گرسنگان  جهان  در  اسالمی 
کشورهای  تعهد  عدم  واقعی  سیاست  کننده  ترسیم 
یاری خدا،  به  و  نزدیک  آینده  در  که  است  اسالمی 
اسالم را به عنوان تنها مکتب نجات بخش بشریت 
می پذیرند و ذره ای هم از این سیاست عدول نخواهد 
المللی اسالم،  شد. پشت کردن به این سیاست بین 
پشت کردن به آرمان مکتب اسالم و خیانت به رسول 
خدا)ص( و ائمه هدی)ع( است و نهایتاً مرگ کشور و 
ملت و تمامی کشورهای اسالمی است و کسی گمان 
نکند که این شعار،  شعار مقطعی است که این سیاست 
مالک عمل ابدی مردم ما و جمهوری اسالمی ما و 

همه مسلمانان سرتاسر عالم است.
   من با اطمینان می گویم که اسالم ابر قدرت ها را به 

خاک مذلت می کشاند... و سنگرهای کلیدی جهان را 
فتح خواهد کرد. ملت شریف ایران توجه داشته باشید 
که کاری که شما مردان و زنان انجام داده اید آنقدر 
گران بها و پرقیمت است که اگر صدها بار ایران با 
خاک یکسان شود و دوباره با فکر و تالش فرزندان 
عزیز شما ساخته گردد نه تنها ضرری نکرده اید که 
سود زیستن در کنار اولیاء اله را برده اید و در جهان 

ابدی شده اید...
   من به تمام دنیا با قاطعیت اعالم می کنم که اگر جهان 
خواران بخواهند در مقابل دین ما بایستند ما در مقابل 
همه دنیای آنان خواهیم ایستاد و تا نابودی تمام آنان 
از پای نخواهیم نشست. هم اکنون که به مرز پیروزی 
مطلق رسیده ایم و قدم های آخرمان را بر می داریم، 
صدای ناآّشنای صلح طلبی، آن هم از کام ستمگران و 
جنگ افروزان به گوش می رسد. آیا این حقیقت است 
یا فریب و آیا این همان جلوه های دیگر شبیخون ها و 
بی انصافی هایی نیست که روزی سکوت را مصلحت 
خویش می دید و امروز صلح طلبی را؟ آیا براستی از 
این طریق جهان خواران نمی خواهند از ضربه آخر 
ما جلوگیری کنند؟ مسلمانان جهان با همراهی نظام 
تا  کرده  جزم  را  خود  عزم  ایران  اسالمی  جمهوری 

دندان های آمریکا را در دهانش خرد کنند.
باید به فکر مردم بود

بیانات در جمع اعضای شرکت کننده در کنفرانس بین 
المجالس )22 مهر 60(

   ما باید خط معنویتی را که برای آن انقالب کردیم 
بی  تمام  با  که  معنویتی  همان خط  نکنیم؛   فراموش 
دنیا  مردم  باز  نمودیم،  تبلیغ  در  که  هایی  عرضگی 
متوجه انقالب مان شدند و این خط معنویت است که 

زورگویان با آن مخالفند.
   باید اساس را مردم قرار داد و باید به فکر مردم بود، 
نه دولت ها؛  زیرا مردم و توده ها با حق موافقند؛ چون 
زیر بار ستم بوده اند و نمی خواهند تحت سلطه آمریکا 
و شوروی باشند. ما در تبلیغات تقریبًا  صفر بوده ایم... 
اگر بخواهیم انقالب را صادر کنیم باید کاری کنیم که 
مردم خودشان حکومت را به دست گیرند تا مردم-به 
اصطالح- طبقه سه روی کار بیایند. تنها در سفرهای 
غیر رسمی است که درست می توانید با مردم عادی 
کوچه و بازار تماس بگیرید و آن ها را روشن کنید. 
بودن شما که یال و کوپال ندارید در میان مردم هم 
جالب تر است و هم شما بهتر می توانید تبلیغ کنید.   

چه خدمت ارزنده ای به استکبار کرده اید
مقامی  قائم  مقام  از  ایشان  »عزل  منتظری  آقای  به  نامه 

رهبری« )6 فروردین 68(
قلبی  و  خون  پر  دلی  با  منتظری  آقای  جناب     
شکسته، چند کلمه برای تان می نویسم تا مردم روزی 
در جریان امر قرار گیرند. از آن جا که روشن شده است 
که شما این کشور انقالب اسالمی عزیز مردم مسلمان 
ایران را پس از من به دست لیبرال ها و از کانال آن ها 
به منافقین می سپارید، صالحیت و مشروعیت رهبری 

آینده نظام را از دست داده اید.
   شما در اکثر نامه ها و صحبت ها و موضع گیری 
هایتان نشان داده اید که معتقدید لیبرال ها و منافقین 

باید بر کشور حکومت کنند.

ای خواب رفتگان!  ای غفلت زدگان!
بیدار شوید

بخشی از پیام های ماندگار امام روح اله)ره(
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روز قيام خونين
پانزدهم خرداد، نقطه عطفی است در 
تاریخ معاصر؛ یادگاری است از پیوند 
معنوی توده های عظیم مردم کشور ما؛ 
واکنشی است از احساس عمیق مذهبی 
ملت ایران؛ نمایشی است ازبه پاخاستن 
مردمی که می خواستند ظلم و ستم را 
از بن برکنند؛ تجسمی است از تاریخ 
اسالم و درجه ای است برای سنجش 
انسان  شتگی  گذ  خود  از  و  فداکاری 
الهی حرکت  به دنبال آرمان  هایي که 

می کنند. 
پانزدهم خرداد، روز قیام خونین مردم 
و  اسالم  نام  به  که  است  برکفی  جان 
سلطه  تا  آمدند  میدان  به  اسالم  برای 

طاغوتیان را از کشورشان برچینند.
دستگيری امام خمينی )ره( 

در سحرگاه پانزدهم خرداد سال 1342، 
دژخیمان رژیم ستم شاهی به خانه امام 
را  امام  آنها  بردند.  خمینی)ره( یورش 
مناسبت  به  آن،  از  پیش  روز  سه  که 
فیضیه،  مدرسه  در  حسینی  عاشورای 
در سخنان کوبنده ای، از جنایات شاه 
و اربابان آمریکایی و اسرائیلی او پرده 
از چشم  بود، دستگیر و دور  برداشته 
مردم، به زندانی  در تهران منتقل کردند. 
هنوز چند ساعتی از این حادثه نگذشته 
زیرپای  قم،  بود که خیابان های شهر 
مردان و زنان انقالبی – که در اعتراض 
رهبرشان  از  حمایت  و  شاه  رژیم  به 
فریاد برآورده بودند – به لرزه درآمد. 
این صحنه، درآن روز در تهران و چند 
بدین  و  آمد  وجود  به  نیز  دیگر  شهر 
ترتیب، مردم ایران با این قیام گسترده، 
برقراری  خواستار  که  دادند  نشان 
حکومت اسالمی و پایان دادن به رژیم 

ستم شاهی هستند.
 قيام پانزدهم خرداد قم

پس از انتشار خبر دستگیری امام)ره( 
از  بسیاری  خرداد 1342،  پانزدهم  در 
به  و  رفتند  ایشان  منزل  به  قم،  مردم 
اتفاق فرزندشان، حاج آقا مصطفی، در 
سمت  به  بامداد،  ساعت شش  حدود 
معصومه)س(  حضرت  مطهر  حرم 
مدتی، صحن  از  پس  کردند.  حرکت 
لبریز  اطراف،  های  خیابان  و  مطهر 
یا  »یامرگ  شعار  که  شد  جمعیتي  از 
تکرار  شدیدی  هیجان  با  را  خمینی« 

می کردند.
وقت  مراجع  و  علما  زمان،  همان  در 
خواستار  هایی،  بیانیه  صدور  با  هم 
آزادی فوری حضرت امام)ره( شدند. 
ورود  با  صبح،  ده  ساعت  حدود  در 
نیروهای مسلح برای تقویت نیروهای 
رگبار  و  تیراندازی  قم،  شهربانی 
مسلسل ها شروع شد و تعداد زیادی 
شهادت  به  یا  شده  زخمی  مردم  از 
حدی  به  تیراندازی  شدت  رسیدند. 
بود که امکان انتقال زخمی ها و اجساد 
تا ساعت  این کشتار،  و  نبود  شهیدان 

پنج عصر ادامه یافت. 
 حمام خون درتهران

تهران  مردم   ،1342 خرداد  درپانزدهم 
هم چون سایر شهرها، در اعتراض به 
خیابان  به  خمینی)ره(  امام  دستگیری 
را  خویش  خونین  قیام  و  ریختند  ها 

آغاز کردند. سیل خروشان کشاورزان 
دهقانان  ورامین،  پوش  کفن  و  غیور 
کن و نیز مردم جماران به سوی تهران 
سرازیر شد. انبوه جمعیت بازاری، بار 
مختلف  اقشار  و  دانشگاهی  فروش، 
مردم، با فریادهای رعد آسای »یا مرگ 
را  تهران  برشاه«  »مرگ  و  خمینی«  یا 
قیام  برابر  در  که  درآورد. شاه  لرزه  به 
را  خود  تخت  و  تاج  ملت،  آلود  قهر 
درحال زوال می دید، با رگبار مسلسل 
به جنگ ملت مظلوم رفت و تهران را 
در پانزدهم خرداد 1342، به کشتارگاه 

مخوف و حمام خون تبدیل ساخت.
 راه پيمايی در ساير شهرها

در روز پانزدهم خرداد 1342، در بیشتر 
شهرها، درگیری، راه پیمایی، برگزاری 
جلسات و نیز سخنرانی بر ضد رژیم 
امام صورت  دستگیری  به  اعتراض  و 
مانند  شهرها  از  بعضی  در  گرفت. 
از  اعتراض  مشهد،  و  تبریز  شیراز، 
شدت و گشتردگی بیشتری برخوردار 
بود که در اثر این حوادث، تعداد زیادی 

کشته، مجروج یا زندانی شدند.
 تالش رژيم برای تغيير واقعيت 

قیام پانزدهم خرداد، جوششی از طرف 
رژیم  کوبیدن  درهم  برای  بود  مردم 
نتیجه  سرعت  به  گرچه  و  سلطنت 
باقی گذاشت.  بسیار  آثار  نداد،  قطعی 
از این رو، عوامل رژیم حاکم، به روش 
از  استفاده  با  گوناگون کوشیدند  های 
های  رسانه  از جمله  و  امکانات  همه 
گروهی، جنبه اسالمی و مردمی را از 
آن بگیرند و جهت خارجی به آن داده، 
افکار عمومی را فریب دهند. بنابراین 
رژیم مدعی شد که عده ای از مردم، 
تهاجم  به  پول،  آوردن  به دست  برای 
اند و گفتند  بر ضد دولت دست زده 
که این پول ها را شخصی به نام »جمال 
عبدالناصر« فرستاده تا در ایران، توطئه 
این  همه  با  البته  گیرد.  هایی صورت 
تالش ها و ادعاهای پوچ و بی اساس، 
شعله قیام پانزدهم خرداد 1342، روز 

به روز روشن تر می گردید. 
 انعکاس نهضت پانزدهم خرداد

پس از واقعه پانزدهم خرداد 1342، با 
وجود سانسورهای شدید دستگاه شاه، 
خبرهای دستگیری امام خمینی)ره( و 
قیام 15 خرداد؛ در مدت کوتاهی، تنها 
در سراسر کشور، که به فراتر از مرزها 
و  نفرت  از  موجی  و  یافت  گسترش 
افتاد. حوزه  راه  به  شاه  بر ضد  خشم 
های علمیه نجف، کربال و کاظمین، به 
تلگراف  خمینی)ره(،  امام  از  حمایت 
و  اسالمی  کشورهای  سران  به  هایی 
و  مخابره  المللی  بین  های  سازمان 
کشتار پانزدهم خرداد رژیم را به شدت 
ها  جریان  این  تمام  کردند.  محکوم 
پذیرفت که در  در حالی صورت می 
مطبوعات کشور هیچ خبری از حقایق 

و وقایع منعکس نمی شد.
 اعتراض شخصيت ها

خرداد  پانزدهم  خونین  واقعه  از  پس 
1342 و کشتار مردم ایران، شخصیت 
مختلف  نقاط   علمی  و  سیاسی  های 
جهان، با صدور اطالعیه هایی، مراتب 
اعتراض خویش را  اعالم می داشتند. 

اعالمیه  به  توان  می  جمله  آن  از 
شلتوت،  محمود  شیخ  آمیز  اعتراض 
مصر  االزهر  دانشگاه  رئیس  و  مفتی 
قیام  از  پس  روز  که شش  کرد  اشاره 
پانزدهم خرداد صادر شد. در این بیانیه، 
ساحت  به  اهانت  و  علما  دستگیری 
مقدس آنان، داغ ننگی بر پیشانی عالم 
انسانی معرفی گردیده است. وی طی 
از  خواست  شاه  به  خطاب  تلگرافی، 
علمای  و  روحانیت  حریم  به  تجاوز 
اسالم خودداری کند وهر چه زودتر، 

علمای بازداشت شده را آزاد سازد.
آزادی امام امت

واکنش  اگرچه  خرداد،  پانزده  جنبش 
طبیعی مردم مسلمان در برابر مصوبات 
امام  بازداشت  و  رژیم  اسالم  خالف 
خمینی)ره( بود، آزادی فوری ایشان را 
ها  اعتراض  رو،  این  از  برنداشت.  در 
سرانجام  و  داشت  ادامه  نقاط  همه  از 
چاره  برای  کشور،  اول  طراز  علمای 

جویی، در تهران اجتماع کردند.
خرداد  پانزده  یک  از  که  حاکم  رژیم 
دیگر بیمناک بود، کوشید آنها را پراکنده 
آنها  خواست  راه  در  قدمی  و  سازد 
برندارد. از طرفی مراجع تقلید، اعالمیه 
امام  که  این  بر  مبنی  کردند  ای صادر 
و  الشرایط  جامع  مجتهد  خمینی)ره( 
مرجع تقلید است و براساس قانون، از 
محاکمه و تعرض مصون است. سپس 
با انتشار این مطلب، رژیم خود به خود 
مجبور شد برای فرو نشاندن نارضایتی 
در  را  خمینی)ره(  امام  عمومی،  های 

هجدهم فروردین 1343 آزاد کند.
اسالمی بودن قيام پانزده خرداد

 ،1342 خرداد  پانزدهم  قیام  در 
از حنجره های دردمند  شعارهایی که 
ملت ایران بلند می شد، صرفاً اسالمی 
به طور کلی حرکت  بود و  و مذهبی 
پانزدهم خرداد، به دلیل توهین به اسالم 
و رهبری اسالم که از هر طرف مورد 
اگر  برپاشد.  بود،  گرفته  قرار  هجوم 
آن  در  مردم  خداجویانه  نهضت  این 
روز با آن وسعت به وجود نمی آمد، 
از  بیشتری  جرأت  شاهی  ستم  رژیم 
خود نشان می داد و اساس اسالم را 
در کشورمان از بین می برد و اهداف 
می  محقق  را  خود  آمریکایی  اربابان 

گرداند.
 مردمی بودن نهضت پانزده خرداد

قیام پانزدهم خرداد1342، قیامی کاماًل 
مردمی بود و تکیه گاهی جز مردم رنج 
اصالت  نداشت.  ایران  مظلوم  و  دیده 

قیام 15 خرداد، نقطه آغازی برای توفان عظیم انقالب اسالم

نیمه اول خرداد 1395

این قیام، در خروش عاشقانی بود که 
معبود خویش،  راه رضای  در  عارفانه 
به ندای رهبر دل سوزشان پاسخ مثبت 
های  آرمان  از  حمایت  برای  و  دادند 
او، آماده شهادت و جان فشانی شدند. 
محض  سیاسی  های  چهره  نه  اینان، 
هواهای  برای  که  مردمی  نه  و  بودند 
نفسانی و مادی قیام کرده باشند، بلکه 
بازار  و  کوچه  دل  پاک  مردم  همین 
بودند که یک صدا و یک نوا بر ضد 
ظلم و خیانت رژیم ستم شاهی پهلوی 
به پا خاستند. به همین دلیل، رژیم شاه 
سخت به وحشت افتاد و چاره ای جز 

گلوله باران مردم ندید.
آشکار شدن ماهيت شاه

پهلوی،  در زمان سلطنت محمد رضا 
حامیان  وسیله  به  حکومت  دستگاه 
آمریکایی خود، با شیوه ها و تاکتیک 
به  ای،  شده  حساب  و  پیچیده  های 
مبارزه با اسالم می پرداخت و شاه با 
به اسالم و شعایر مذهبی، می  تظاهر 
کوشید به شکل مرموزی، توطئه اسالم 
زدایی پدر خویش را پی بگیرد. از این 
رو، تا پیش از قیام غرور آفرین پانزدهم 
خرداد 1342، بسیاری از عناصر و چهر 
ه های اسالمی دید مثبتی به شاه داشتند 
و او را »اسالم پناه« می پنداشتند، ولی 
مردم  به  نسبت  سفاکی  و  ددمنشی 
روحانیت  حریم  به  تجاوز  و  مظلوم 
در جریان واقعه پانزده خرداد، ماسک 
فریب و ریا را از چهره او برداشت و 
همگان  برای  را  او  دینی  ضد  ماهیت 

آشکار ساخت.
 گرمی بخش جان ها

جرقه   ،1342 سال  خرداد  پانزده  قیام 
باروت جامعه  بر خرمن  بار  آتش  ای 
خفقان گرفته و شب زده ایران افکند و 
زمینه جنب و جوش و شور و خروش 
کرد.  فراهم  را  فداکارانه  و  گرانه  ایثار 
مٌلت ایران با الهام از راه و روند حماسه 
آفرینان پانزدهم خرداد، به عنوان اسوه 
ایثار و شهادت، درس جانبازی،  های 
فداکاری و پایداری آموختند، روزهای 
شور و حماسه فراوانی پدید آوردند و 
طاغوت  ضد  بر  امام  اسالمی  نهضت 
و  گیر  پی  مبارزه  بخشیدند.  تداوم  را 
مقاومت خستگی ناپذیر ملت ایران، از 
انقالبی اسالمی  به  تا 57 که  سال 42 
کشیده شد ریشه در قیام خونین پانزده 
جانبازی  از  برگرفته  و  داشت  خرداد 
روز  آن  قهرمان  مردان  و  زنان  های 

تاریخی بود.

تازگی  فقیه  والیت  بحث  اصل  خمینی)ره(،  امام  فرموده  به 
فقهای  فقهی  کتب  و  ها  در حوزه  پیش  ها  قرن  از  و  ندارد 
موضوعاتی  از  فقیه  والیت  و  است  بوده  بحث  مورد  شیعه 
است که تصور آن ها موجب تصدیق می شود و چندان نیاز 
به برهان ندارد و اجماالً عده زیادی پذیرفته و بعضی نیز آن 
اند، ولی سیر بحث و گستردگی  داده  قرار  مناقشه  مورد  را 
اهلل  رحمه  ـ  امام  آن چه  در  آن  از  گیری  نتیجه  و  آن  منابع 
علیه ـ ارائه کردند با آن چه حتی طرفداران والیت فقیه در 
گذشته در مباحث فقهی خویش عنوان کردند تفاوت دارد و 
بعضًا می توان گفت که تفاوت ماهوی دارد. بسیار اختالف 
از  است  عبارت  اسالم  که  نظریه  این  بین  است  فاصله  و 
حکومت و بین آن اعتقاد که فقیه فقط والیت بر امور حسبیه 
دارد، در ذکر مصادیق امور حسبیه نیز اکتفا به مواردی چون 

حفظ اموال ایتام و صغار شود. 
جا  این  از  را  والیت  بحث  کتاب خود  در  خمینی)ره(  امام 
آغاز می کند که پیامبر)ص( کامل ترین دین را آورده اند و 
هیچ مسئله ای را فروگذار نکرده اند و ما قطعًا می دانیم که 
نسبت به حکومت و اداره امت اسالمی نیز برنامه دارد و ااّل 
وجود حکومت  زیرا  بود؛  خواهد  تشریع  در  فاحشی  نقض 
و  حضور  بین  نیز  فرقی  و  است  بشّر  ضروری  از  نظام  و 
البته  که  است  ثابت  عقل  ضرورت  به  این  و  نیست  غیبت 
روایاتی نیز دارد و آن گاه به بعض روایات اشاره می کند، 
اما والیت مطلقه فقیه از ابتکارات حضرت امام)ره( در نظام 
سیاسی جمهوری اسالمی ایران است که در بازنگری قانون 
اساسی  قانون   57 اصل  در  »مطلقه«  کلمه   68 سال  اساسی 
وارد شد. اصل 57 قانون اساسی مقرر می دارد:»قوای حاکم 
در جمهوری اسالمی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه 
و قوه قضاییه که زیر نظر والیت مطلقه امر و امامت امت بر 
طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل 

از یکدیگرند«. 
نظر به این که تأسیس اصل قانونی والیت مطلقه فقیه، متأثر 
یک  که  است  خمینی)ره(  امام  حضرت  نظریات  و  فتوا  از 
امام   1366/2/16 مروخ  نامه  در  توان  می  را  آن  از  نمونه 
خمینی خطاب به حضرت آیت اهلل خامنه ای ذکر کرد: »اگر 
است،  الهیه  فرعیه  احکام  چارچوب  در  اختیارات حکومت 
نبی  به  مفوّضه  مطلقه  والیت  و  الهیه  حکومت  غرض  باید 

اسالم )ص( یک پدیده بی معنا و محتوا باشد. 
اشاره می کنیم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم 
به آن ها باشد؛ مثاًل خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در 
فرعیه  احکام  چارچوب  در  است  آن  حریم  یا  است  منزلی 
الزامی به جبهه ها و جلوگیری  نیست، نظام وظیفه و اعزام 
از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نوع 
کاال و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات 
و جلوگیری از گران فروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از 
پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو از غیر مشروبات 
الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که 

از اختیارات دولت است... 
باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از والیت مطلقه رسول 
خدا)ص( است، یکی از احکام اولیه اسالم است و مقدم بر 
تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می 
تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند 
و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می تواند مساجد 
در  باشد  ضرار  که  مسجدی  و  کند  تعطیل  لزوم  موقع  را 
صورتی که رفع، بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت 
می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است 
در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسالم باشد 
یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا 
غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسالم است، از آن، 
تواند  می  حکومت  کند.  جلوگیری  است  چنین  که  مادامی 
از حج که از فرایض مهم الهی است در موقعی که مخالف 

صالح کشور اسالمی دانست موقتًا جلوگیری کند«.
امام  فقهی  دیدگاه  از  که  اسالمی  حکومت  ترتیب،  این  با 
اسالم)ص(  پیامبر  مطلقه  والیت  از  ای  شعبه  خمینی)ره(، 
رهبری  مقام  به  ایران،  اسالمی  جمهوری  نظام  در  است، 
بلکه این حکومت، مانند سایر حکومت  خالصه نمی شود، 
ها اصوالً باید از اختیارات و اقتدارات وسیع برخوردار باشد 
آباد،  را  کشور  برقرار،  را  نظم  حراست،  را  مرزها  بتواند  تا 
نیازمندی های عمومی را تأمین و به طور کلی جامعه را بی 

هیچ نقصان و بن بستی به نحو شایسته اداره کند.

والیت مطلقه فقیه
از دیدگاه امام خمینی)ره(


